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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Во рамките на овој извештај се презентирани резултатите од истражувањето на 
социјалниот капитал кај младите средношколци и студенти во Република Северна 
Македонија. Истражувањето е реализирано во рамки на проектот  Проект за младинско 
изразување. Проектот за младинско изразување Младински образовен форум го 
спроведува во партнерство со Младински сојуз – Крушево и Центар за балканска 
соработка Лоја, а e финансиран од IPA Civil Society Facility на Европската Унија. Цел 
на истражувањето е утврдување на социјалниот капитал (определен како мрежи на 
споделени норми, вредности и разбирање што поддржуваат соработка во и меѓу групите), 
ставовите кон и формите на граѓанско учество, како и ставовите и практикувањето на 
слободата на изразување меѓу младите во Република Северна Македонија. Во рамки на 
анкетното истражување учество земаа 1960 ученици од средните училишта во земјата 
и 1833 студенти од јавните високообразовни установи. Покрај анализата на ставовите, 
перцепциите и граѓанското учество кај учесниците, беше направена и споредба со 
резултатите од истражувањето на социјален капитал кај средношколци реализирано во 
2011 година.

Резултатите од истражувањето упатуваат на недостиг од овозможувачка околина за 
развивање на социјалниот капитал на младите. Младите покажуваат релативно мал 
интерес за граѓански ангажман; имаат мала доверба во институциите и во своето 
дејствување примарно се упатени на примарните групи – семејството и пријателите. 
Дополнително, социјалниот капитал, мрежите на поврзување и соработка, формите на 
ангажман на младите во заедницата и довербата во општествените институции имаат 
тенденција на опаѓање со стапувањето на младите во возрасно доба. Споредбата на 
резултатите во одговорите на средношколците со истражување на иста тема реализирано 
во 2011 година, упатуваат на заклучокот дека континуирано недостасува овозможувачка 
околина, развој и ефектуирање на социјалниот капитал на младите. Овие заклучоци се 
потврдуваат со следните резултати:

• 54% проценти од средношколците и студентите никогаш до сега не учествувале во 
активности за решавање проблем во нивната заедница;

• Речиси една четвртина од средношколците и една петина од студентите изјавиле дека 
никогаш не би учествувале во волонтерски активности;

• Примарните групи (родителите, браќата/сестрите, пријателите) се оние во чии рамки 
речиси две третини од средношколците се обраќаат соочени со проблеми кои не можат 
самостојно да ги решат, додека околу10% од средношколците и студентите изјавиле дека 
самостојно се носат со проблемите;

• 86,1% од средношколците и 87,3% од студентите изјавиле дека во рамки на образованието 
немале предмети кои од нив бараат информираност и следење на актуелните настани во 
државата;

• Само 34,38% од студентите изјавиле дека во рамки на образованието имале можност да 
зборуваат за проблемите на младите;

• Речиси една третина од средношколците и студентите што учествуваа во истражувањето 
сметаат дека „не можат ништо да променат“ со свој ангажман во заедницата;

• Конвенционалните форми на политичка партиципација, како гласањето, се важни за 
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53,3% од средношколците и 59,58% од студентите;
• 67,4% од студентите изјавиле дека не се членови на ниту една политичка партија и дека 
не постои политичка опција која ги застапува нивните политички определби;

• Повеќе од половина од средношколците и студентите сметаат не можат реално да влијаат 
врз начинот на кој работат властите;

• Индивидуалната одговорност за грижата кон заедницата е став кој го застапуваат 58,7% 
од студентите и 48,3% од средношколците;

• Повеќе од 70% од средношколците и студентите сметаат дека локалните и државните 
функционери многу малку или воопшто не се грижат за потребите на младите;

• Повеќе од 70% од средношколците и студентите сметаат дека во повеќето луѓе не може 
да се има доверба;

• Повеќе од половина од средношколците и две третини од студентите се воздржуваат од 
споделување на мислења на часовите/предавањата.
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1. СОЦИJАЛНИОТ КАПИТАЛ И НЕГОВОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА МЛАДИТЕ

 Социјалниот капитал во рамки на општествените науки се јавува како релевантен 
концепт за истражување на потенцијалот за дејственост (agency)1 кај поединците и групите. 
Теоретичари од различни дисциплини правеле обиди за систематско анализирање на 
знаењето, врските и потенцијалите за општествена акција. Ова особено се однесува на 
општествената акција каде се применува специфичното и практично знаење (културен 
капитал), поврзаност и целно-рационално дејствување во насока на создавање на 
(потенцијална) корист за поединците и заедницата. Ова не значи дека сите обиди за 
определување на социјалниот капитал имале идентични исходни точки: како проблем на 
личното позиционирање на поединците во општеството, преку третман на социјалниот 
капитал како аспект на човечкиот капитал, до определбата на социјалниот капитал како 
нус-производ на колективната акција на различни актери.

 Социјалниот капитал е една од категориите што поттикнува научен интерес повеќе 
од половина век. Од појавата на капиталот како категорија, во различни форми и на 
различни начини е третиран како поим кој може да се доведе во врска со општествените 
релации и капацитетите на луѓето за самореализација и акција во општеството. Во рамки 
на општествените теории социјалниот капитал се разгледува како категорија што е 
вградена во општествените односи и е фасилитиран или инхибиран од нив. Социјалниот 
капитал, дополнително, е релевантен од аспект на неговата врзаност за општествената 
акција, пред сè како потенцијал за размена на знаење и здружување вештини и 
способности за остварување општествено влијание. Генерално, општествените теории 
што се занимаваат со проучување на социјалниот капитал ги анализираат позитивните 
влијанија на овие мрежи, норми и односи, а многу малку се занимаваат со негативните 
појавности на овој концепт. 

 Бурдје е еден од првите општествени теоретичари кој се занимава со овој концепт, 
определувајќи го социјалниот капитал како збир на сите ресурси достапни на членовите 
на една мрежа или група, од кои поединците имаат повеќекратна корист. Врските со 
поединци што имаат различна „експертиза“ го зголемуваат пристапот кон знаење и 
културен капитал; овие врски исто така се потенцијал за остварување економски добивки. 
За Бурдје токму индивидуалната корист, добивањето пристап до ретки и ограничени 
ресурси, е главниот мотив за поврзување (Bourdieu, 1985). Колман (Coleman, 1988) развива 
поинакво видување за социјалниот капитал. Според него, општествените структури се 
базираат на густи, општествени мрежи2 карактеризирани со постоење на заеднички 
дефинирани стандарди на поведение, доверба и реципроцитет. Во рамки на мрежите 
со високоразвиен социјален капитал, поединците имаат заемна корист од врските преку 
пристап до информации или други ресурси што им помагаат да ги остварат своите лични 
интереси и да си ги зголемат шансите за успех. Еден од главните истражувачи на социјалниот 
капитал е и Роберт Патнам, кој овој концепт го дефинира како „обележја на општествена 
организација како доверба, норми и мрежи, што можат да ја унапредат ефикасноста 
на општеството преку фасилитирање координирана акција“ (Putnam, et al., 1993, p. 
167). Анализирано од овој аспект, заедниците со развиен социјален капитал се сметаат 
за подобро оспособени за соработка во надминувањето на општествените проблеми. 
Според Патнам, заедниците со повисоки нивоа на социјален капитал се заедници во кои 
полесно се воспоставува соработка меѓу поединците за надминување на општествените 
проблеми, во одржувањето на респонзивноста на властите и унапредувањето на нивните 
институционални перформанси. Заедниците што имаат ниско развиен социјален капитал 
остануваат заглавени во магичниот круг со власти кои се помалку респонзивни и чесни.  
Токму последната определба (на Патнам) има клучно значење за анализа на потенцијалот на 
1 Дејственост (анг. agency) – капацитет на поединците да самостојно да одлучуваат и дејствуваат.
2 Општествени мрежи – збир на односи меѓу поединци, групи и институции.
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социјалниот капитал за унапредување на партиципацијата на актерите во општествените 
процеси и е земена за релевантна при дизајнирањето на ова истражување. Имено, доколку 
социјалниот капитал претставува потенцијал за колективна акција со општествени цели, 
тогаш развиениот социјален капитал претставува значаен фактор во развивањето на 
свест и зголемување на граѓанската партиципација. 

 Кон крајот на 1990-тите во рамки на општествените теории се диверзифицираат 
перспективите кон овој концепт, од аспект на релевантноста на социјалниот капитал 
за незападните култури. Како посебни се истакнуваат постсоцијалистичките општества, 
кај кои се забележува генерално пониска граѓанска партиципација. Во овој контекст, од 
посебен истражувачки интерес е развивањето на социјалниот капитал кај генерациите 
кои својата социјализација ја минуваат низ исклучително бурни транзициски процеси. 
Според одредени автори (Badescu & Uslaner, 2003), постојат одредени специфики на 
постсоцијалистичките општества кои имаат заеднички профил во поглед на довербата – 
помала толеранција за Другоста, поголема перцепција за корупција и помала застапеност 
на постматеријалистички вредности.

 Довербата3 и граѓанското учество се два клучни елементи на Патнамовата граѓанска 
заедница. Токму овие два елементи, според авторот, придонесуваат кон градење на 
колективна свест на заедницата и создаваат услови за подобро управување. Најголемиот 
дел од студиите (Badescu & Uslaner, 2003; Fukuyama, 1995; Jarett et al., 2005; Putnam et al., 
1993; Zaff et al., 2010) кои се занимаваат со проучување на довербата и граѓанското учество 
истите ги третираат како дел од општиот концепт на социјален капитал или како каузално 
поврзани поими. 

 Во рамки на повеќе општествени истражувања високите нивоа на општествена 
доверба се претставуваат индикатор за позитивни/посакувани општествени состојби: во 
анализите на Фукујама довербата претставува знак за солидарност и кохезија, економски 
развој (Fukuyama, 1995); во истражувањата на други автори општествената доверба 
претставува релевантен фактор за поддршка на развојот на демократските процеси во 
општествата (Muller & Seligson, 1994). Во теориите за социјалниот капитал тој претставува 
истовремено причина и последица за високиот степен на граѓанско учество (Putnam et 
al., 1993). Конечно, повеќе истражувања (Badescu & Uslaner, 2003; Rotter, 1980) го врзуваат 
социјалниот капитал за фактор кој го сузбива неморалното поведение – луѓето кои 
сметаат дека на другите луѓе може да им се верува се помалку склони кон лажење, измама 
или кражба и обратно – ниските нивоа на општествена доверба влијаат врз еродирање 
на почитувањето на нормативните правила.

 Интересот за младите како специфична општествена група е заснован врз повеќе 
причини. Прво, ова се врзува за потребата од создавање и унапредување на условите за 
интеграција на младите во општеството. Од овој аспект, според Илишин и соработниците 
(Ilišin, et al., 2013), на младите се гледа од два (контрадикторни) аспекти – од една страна да 
претставуваат фактор на стабилност, усвојувајќи ги прифатените обрасци на вредности и 
однесување; и, да бидат предводници и носители на динамичните општествени промени. 
Авторките нагласуваат дека релевантноста на истражувачкиот интерес за младите како 
засебна општествена категорија, пред се сè врзува за нивниот генерално понеповолен 
општествен статус во однос на возрасните, што се манифестира преку нивна послаба 
интеграција во општествениот живот, со развивање на специфични генерациски 
обликувани супкултурни обрасци на однесување (Ibid.).4

 
3 Доверба во други луѓе и институции.
4 Станува збор за развивање на вредности, симболика и норми на однесување кои настануваат како резултат на специфичната 
положба на нивната генерациска група во општеството.
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Младоста претставува период транзиција/премин од детство кон зрело доба. Во 
последните децении постои тенденција при определбата на младите како општествена 
група да се зголемува возрасната граница на опфат. Ова делумно се должи и на феноменот 
„продолжена младост“ што е карактеризиран со продолжено формално образование, 
отежнато и неадекватно учество на пазарот на труд, успорено социо-економско 
осамостојување, одложување на периодот на засновање семејство и намалено учество 
во процесите на носење одлуки во општеството, односно транзицијата во возрасно доба 
претставува подолготраен и понеизвесен процес.  Овие процеси, слабеењето на врските 
со примарните групи, пред се семејството, ги води младите кон несигурно трагање по 
идентитет и индивидуални стратегии на општествена интеграција.

 Она што е особено релевантно во студијата на Илишин и соработниците е 
констатацијата за постоење на зголемени, по бројност и интензитет, ризици за 
општествената интеграција на младите од постсоцијалистички општества. Имено, младите 
од овие општества се соочени со процесот на „двојна транзиција“ (Ilišin, et al., 2013, p. 10) 
бидејќи својата лична трансформација ја минуваат во општества кои истовремено се во 
процес на темелна трансформација, во нестабилни услови, во процеси и општествени 
норми и вредности кои се нестабилни. Авторките издвојуваат неколку процеси кои ја 
отежнуваат општествената интеграција на младите во постсоцијалистичките општества:

• раст на социјалните разлики и нееднаквост на образовни шанси;
• заострување на компетитивноста на пазарот на трудот и несигурната вработеност;
• пораст на криминалот и други девијантни облици на однесување;
• пад на квалитетот на здравствената заштита, 
• транзиција на вредносни системи;
• слабеење на трансгенерациската трансмисија на вредности (Ilišin, et al., 2013). 

 Релевантен аспект во развојот на младите претставува формирањето лични 
врски помеѓу нив и возрасните во пошироката заедница. Во рамки на оваа транзиција 
овие врски обезбедуваат ресурси и бенефиции – социјален капитал – кој придонесува 
за полесен премин во светот на возрасните (Bensons според Jarett, et al., 2005). Во 
овој контекст Џерет и соработниците констатираат дека на овој начин не само што се 
поддржува социјализацијата на адолесцентите (при што авторите посебен акцент ставаат 
на интеракцијата со возрасните), туку и развивањето на здраво граѓанско општество. 
Преку интеракции со просоцијални индивидуи  младите се социјализираат во поглед на 
споделените норми,5 се поттикнуваат да преземат релевантни општествени улоги и да 
се подготвуваат за лидерски улоги во своите заедници и општеството воопшто (Putnam, 
2000).

 Според Басани (Bassani, 2007), која се надоврзува на истражувањата на Колман, 
истражувањето на врските, нормите и довербата кај младите се значајни бидејќи 
социјалниот капитал се врзува како фактор за добросостојба. Имено,  истражувањата 
не само што овој вид капитал го идентификуваат како единствена форма на капитал 
која придонесува кон благосостојба на младите, туку и како форма на капитал која 
придонесува и за зајакнување и градење на останатите форми на капитал (финансиски, 
човечки, културен, материјален).

 Предмет на ова истражување е социјалниот капитал кај младите средношколци и 
студенти во Северна Македонија. Првичната иницијатива за подетално испитување на 
ставовите на средношколците на оваа тема се врзува за истражувањето „Kапитулација, 
конфузија или отпор – Социјалниот капитал на македонските средношколци“ 
(Коруновска Србијанко, et al., 2011) кое претставува темелна студија за истражување на 
5 Споделени правила на однесување
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социјалниот капитал кај младите во Северна Македонија. Во периодот по објавувањето 
на резултатите од истражувањето земјата беше зафатена од длабоки политички и 
општествени турбуленции, во чии рамки се пројавија неколку автентични обиди за 
младинско организирање и акција.6 Токму овие случувања го иницираа интересот за 
одново разгледување на состојбите и положбата на младите луѓе во Северна Македонија 
и прашањето за социјалниот капитал како релевантна категорија за социјализација и 
активизам. Во овој контекст, истражувањето се надоврзува на студијата на Младинскиот 
образовен форум од 2011 година (Коруновска Србијанко, et al., 2011) во насока на 
утврдувањето и споредбата на врските, вредности и нормите кои влијаат врз градењето 
и отелотворувањето на социјалниот капитал, споредување на состојбите и утврдување на 
ставовите и практиките на слобода на изразување меѓу младите.

2. МЕТОДОЛОГИJА НА ИСТРАЖУВAЊЕТО
 
Главната цел на истражувањето е утврдување на социјалниот капитал (определен како 
мрежи на споделени норми, вредности и разбирање што поддржуваат соработка во и меѓу 
групите, (Putnam, 2000)), ставовите кон и формите на граѓанско учество, како и ставовите 
и практикувањето на слободата на изразување меѓу младите средношколци и студенти 
во Република Северна Македонија.

 Наодите од истражувањето, препораките и целата негова содржина се стремат кон 
збогатување на фондот на сознанија за социјалниот капитал на младите во Република 
Северна Македонија, но и кон подигнување на свеста кај засегнатите страни за развивање 
на социјалниот капитал кај младите.

 Истражувањето беше спроведено во периодот октомври-декември 2018 година. 
Во рамки на истражувањето беше користена квантитативна методологија (анкетен 
прашалник) за да се утврди околината за развој социјалниот капитал, ставовите кон 
и формите на граѓанско учество, како и ставовите и практикувањето на слободата на 
изразување меѓу младите средношколци и студенти во Република Северна Македонија. 

 Истражувањето беше реализирано на стратификуван примерок, кој ги опфати 
сите плански региони во земјата. За утврдување на популацијата на средношколци 
беа користени последно објавените податоци за запишани средношколци во јавните 
училишта во Република Северна Македонија во академската 2016/2017 година од Државниот 
завод за статистика. Бројот на средношколци од секое училиште беше процентуално 
поделен според бројот на запишани ученици во учебната година. Истражувањето беше 
реализирано во 8 градови, кои беа одредени како регионални центри на планските 
региони во Република Северна Македонија: Скопје, Тетово, Битола, Велес, Струмица, 
Охрид, Куманово и Штип. Согласно селекцијата на градовите беа опфатени соодветен 
број средни училишта (гимназиски и средни стручни училишта), со цел да се добијат 
релевантни податоци за целната група.

 Во насока на обезбедување сознанија и за социјалниот капитал на студентите како 
релевантна група млади, во рамки на анкетното истражување беа опфатени и студенти од 
јавните високообразовни установи во земјата, чија селекција и големина на примерок по 
институција беа утврдени согласно податоците на Државниот завод за статистика од 2018 
6 Овде пред сè се мисли на студентските и средношколските протести и пленуми, кои беа предвесници на Шарената револуција и 
бранот промени што ја зафатија државата.
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година. Станува збор за стратификуван примерок на учесници според процентуалната 
застапеност на запишани студенти на јавните високообразовни установи, род и етничка 
припадност. Процесот на собирање податоци беше реализиран во периодот од 15 
октомври до 10 декември.
 
 За реализација на истражувањето беа дизајнирани два инструменти – прашалници. 
Првиот прашалник беше применет на примерок7 од 1.960 учесници – ученици во средните 
училишта во Република Северна Македонија. Прашалникот содржи 50 прашања, поделени 
во неколку блокови: граѓанско учество и волонтерство, ставови кон образование, 
семејство и доверба во други луѓе и институции, конвенционално граѓанство и слобода на 
изразување. Прашалникот е дизајниран на начин кој овозможува споредба на резултатите 
со истражувањето реализирано од страна на МОФ и Реактор од 2011 година (Коруновска 
Србијанко et al., 2011), каде целна група биле единствено ученици од средните училишта 
во земјата. Вториот инструмент содржи исти блокови прашања, со извесни адаптации 
на искуствата и состојбите релевантни за целната група – 1.833 студенти на јавните 
високообразовни установи во земјата.8 Ограничувањето на примерокот на студенти на 
јавните високообразовни установи се должи на доминантната застапеност на запишани 
студенти во рамки на овие институции (во 2018, 85,7 % од студентите студирале на јавните 
високообразовни установи9, додека 13,9 % биле запишани на приватните високообразовни 
установи) и можноста за полесен пристап до студенти согласно претходно воспоставената 
соработка со овие образовни институции.

Графикон 1. Средношколци и студенти според пол, во проценти, 2018 година

7 Во рамки на истражувањето беа вклучени 2 000 средношколци и 2 000 студенти, при што 40 прашалници во рамки на примерокот 
средношколци беа невалидни; 167 прашалници во рамки на анкетирањето студенти беа невалидни.
8 Во истражувањето учествуваа студенти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово 
и Универзитетот „Св. Апостол Павле“ во Охрид.
9 Податоци од Државниот завод за статистика.
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Графикон 2. Средношколци и студенти според етничка припадност, во проценти, 2018 
година

 
 Двата прашалника вклучуваа повеќе прашања цитирани во релевантни студии за 
предметот на истражувањето на младинска популација употребени во неколку големи 
национални студии: Белгиската студија за млади (Belgian Youth Survey 2006), анкетата 
спроведена од Центарот за информации и истражување на граѓанско образование и 
учество (Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement CIRCLE), 
прашалникот на Zaff и соработниците, прашалникот од истражувањето реализирано од 
страна на Фондацијата за индивидуални права во образованието (Foundation for Indi-
vidual Rights in Education FIRE) и YouGov од 2017 (Naughton, 2017). Дел од прашањата беа      
креирани за потребите на истражувањето, а дел беа адаптирани да соодветствуваат на 
локалниот контекст. Креираните прашања се однесуваа на следните области:

• прашања за активизам во заедницата и волонтерство;
• прашања за познавање и учество во процесите на носење одлуки во образовната 
институција;
• прашања за мерење на довербата во други луѓе и институции;
• прашања за учество во демократски процеси (гласање на избори);
прашања за ставови и поведенија во поглед на слободата на изразување.

 Процесот на собирање податоци, особено меѓу учесниците кои за време на 
реализацијата на истражувањето беа малолетни, се одвиваше со одобрение од 
Министерството за образование и наука и Бирото на развој на образованието, каде беше 
однапред доставена целосната истражувачка методологија и примерокот. Добиените 
податоци беа предмет на статистичка обработка, при што статистичката анализа 
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вклучуваше споредба со резултатите од истражувањето реализирано во 2011 година,10 
како анализа според неколку социодемографски фактори: пол, етничка припадност, 
вид на образование. Во поглед на последната категорија, споредбата на резултатите од 
средношколците беше направена според тоа дали учесниците посетуваат гимназиско 
или стручно образование. Во случајот на студентите, примерокот беше групиран според 
видот на студии: природни науки, медицински, технички, општествени, биотехнички 
науки и уметности. За секое прашање направена е анализа на разликите по пол, етничка 
припадност, вид на образование (средно или стручно образование, област на студии), но 
презентирани се само резултатите каде што беше најдена статистички значајна разлика.

3. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО

3.1. Проблеми и интереси на младите

 Првиот, воведен блок прашања се однесуваше на идентификување на клучните 
сфери на интерес на младите средношколци и студенти во земјата, како и нивните 
видувања и ставови за главните проблеми во нивните заедници, како и проблемите што 
ги засегаат младите како категорија. Со оваа група прашања се настојува да се обезбеди 
слика за тоа како младите го доживуваат светот околу себе, колку се заинтересирани за 
настаните од различен вид (економски, политички, општествени) во заедницата, како и 
на кој начин тие учествуваат во неа.

3.1.1. Рангирање на проблеми во заедницата

 Со цел да се идентификува нивниот однос кон случувањата во заедницата, од 
учесниците во истражувањето беше побарано да го идентификуваат главниот проблем 
во нивната заедница11 кој сакаат да биде решен. На учесниците им беа понудени 12 
различни проблеми, при што од нив беше побарано да го изберат најзначајниот. Во 
овој контекст, чистотата на градот и неговата животна средина средношколците го 
истакнуваат како приоритетен проблем (22,3 %). Како најмалку приоритетни проблеми, 
според средношколците, се издвоија пристапот до информации (на кој отпаѓаат 0,17 
% од одговорите на учесниците) и личните слободи на граѓаните (1,49 %). Споредено 
со податоците добиени од 2011 година, кога како најголем проблем се истакнуваат  
неразвиената економија и недостатокот од работни места за младите (19,8 %), ова 
прашање како приоритетно го гледаат само 9,43 % од испитаниците во 2018 година.
 
 Од друга страна, за студентите, кои како општествена категорија се поблиску 
до учеството на пазарот на труд, најголем проблем претставува слабата економија 
и недостигот на работни места (17,81 %). Кога станува збор за најниско рангираните 
приоритетни проблеми, како и во случајот на средношколците, се појавуваат пристапот до 
информации (0,48 %) и личните слободи на граѓаните (2,30 %). Резултатите од одговорите 
на средношколците и студентите се прикажани на графикон 3.

10 Споредбена анализа беше правена само врз основа на податоците добиени од учениците во средните училишта во земјата, 
бидејќи тие претставуваа единствена целна група на истражувањето од 2011 година.
11 Се мисли на постојаното место на живеење.
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Графикон 3. Приоретизирање проблеми во заедницата, споредба меѓу средношколци и 
студенти, 2018 година

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

6,90%

7,30%

14,80%
22,30%

6,10%

10,70%

13,70%

13,30%

13,50%
12,10%

11,20%

17,20%

8,90%

9,40%

2,30%

7,50%
4,50%

1,50%

2,40%
3,20%

2,20%
3,30%

0,50%
0,20%

3.1.2. Проблеми со кои се соочуваат младите

 Во поглед на идентификувањето на проблеми кои најмногу ги засегаат младите како 
засебна категорија, учесниците имаа можност своите одговори за неколку предложени 
проблеми да ги дадат на скала од 1 до 5.12 Анализата на податоците од аспект на вкупниот 
примерок на учесници (средношколци и студенти), покажа  дека младите во Северна 
Македонија најмногу се загрижени за одржувањето чиста околина (просечна вредност на 
одговори: средношколци – 4,33 %, студенти – 4,39 %), што е консеквентно на одговорите 
на прашањето за проблемите во заедницата, како и пристап до квалитетно здравство 
(просечна вредност на одговори: средношколци – 4,42 %; студенти – 4,52 %). Од сите наведени 
проблеми средношколците и студентите се најмалку загрижени за нетранспарентноста и 
немањето пристап до информации (просечна вредност на одговори: средношколци – 3,61 
%; студенти – 3,90 %). Споредено со податоците од анализата направена во 2011 година, не 
беше констатирана значајна разлика во однос на загриженоста на младите за одредени 
проблеми, односно на истото прашање средношколците во 2011 година одговориле исто, 
12 1 означува „воопшто не се грижам“, додека 5 – „многу се грижам“.
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дека најзагрижени се за чистата околина и пристапот до квалитетно здравство. 

 Генерално земено, студентите покажуваат поголем степен на загриженост за 
сите наведени потенцијални проблеми во заедницата во споредба со средношколците. 
Доколку се земат предвид просечните вредности на одговорите, двете категории на 
испитаници изразуваат висок степен (просечна вредност над 4) на загриженост за повеќе 
проблеми: пристап до квалитетно образование (средношколци – 4,18; студенти – 4,34); 
невработеност и слаба економија (средношколци – 4,17; студенти – 4,35); лични слободи и 
права на граѓаните (средношколци – 4,08, студенти – 4,16);  дискриминација и предрасуди 
(средношколци – 4,06; студенти – 4,24). Резултатите од одговорите на средношколците и 
студентите се прикажани на графикон 4. 

Графикон 4. Проблеми со кои се соочуваат младите, споредба меѓу средношколци и 
студенти, 2018 година 
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3.1.3. Активности, хобија и интереси надвор од образовниот систем
 
 Интересите на младите беа мерени преку самооценувања за фреквенцијата на 
следење на теми од различни области, односно теми што ги следат секојдневно, често, 
понекогаш и теми што никогаш не ги следат.13 Релевантноста на овие прашања за 
предметот на истражувањето произлегува од тоа што преку нив се добиваат информации 
за видовите интереси на младите, а следствено на ова, можниот интерес за вклучување 
во групи во јавната сфера, како и општ интерес за партиципација во групи и мрежи кои 
придонесуваат за градење на социјалниот капитал. Резултатите од вкупниот примерок 
покажаа дека младите најмногу се интересираат за темите од забавен карактер, спортските 
теми и информациите од областа на науката, што го потврдува доминантниот интерес за 
теми за личен развој. Средношколците и студентите најмалку се заинтересирани и следат 
содржини со политичка тема, сервисни информации и теми од областа на религијата. 
Резултатите од одговорите на средношколците и студентите се прикажани на графикон 5. 

Графикон 5. Фреквенција на следење на информации од различни области, 2018 година

 Кога станува збор за активностите на средношколците надвор од училишните 
активности и обврски, најголем дел од нив се ориентирани кон активности насочени 
кон нивниот личен развој, како учење на странски јазик (62 %) и членување во спортски 
клубови (44,9 %). Околу 7,4 % се ангажираат во рамки на некоја граѓанска организација, 
додека нешто повеќе од 10 % изјавиле дека не учествуваат во ниту една активност.

 Доминантните интереси за активности во слободното време се повторуваат и 
кај студентите, иако генерално помал процент од нив одговориле дека учествуваат и 
во рамки на двете најчесто посочувани категории активности (странски јазици – 54 % 
и спортски клубови – 32,4 %). Забележливо е што уште понизок процент на студенти се 
вклучени во граѓански организации, само 2,51 % во споредба со средношколците. Речиси 
една петтина (17,7 %) од студентите не се вклучени во ниту една дополнителна активност 
надвор од студирањето, што претставува значаен индикатор за ниската вклученост во 
јавната сфера кај оваа група.
13 Учесниците одговараа на прашање за фреквенцијата на следење на содржини на различни теми на скала од 1 до 4, каде 1 
означува „никогаш не следам“, а 4 – „секогаш следам“.



19

3.2. Граѓанско учество и волонтеризам

 Прашањата за граѓанско учество и активизам се релевантни од аспект што 
обезбедуваат увид во постојните форми на ангажираност на младите во заедницата, 
обемот и квалитетот на врските со заедницата надвор од примарните групи – ангажман во 
групи од интерес, соработка со други за остварување заеднички (лични или општествени) 
цели. Со други зборови, преку овие прашања се обезбедува увид во подготвеноста и 
отвореноста на младите за активности и ангажман во заедницата, создавање и учество 
во мрежи на соработка и поддршка што е едно од клучните обележја на концептот 
социјален капитал. Проблемот на граѓанското учество е еден од клучните предизвици 
во развојот на демократските општества. Граѓанското учество се однесува на различни 
индивидуални или групни активности со кои се работи на решавање на проблеми од 
јавно значење. Проблемот на ниско граѓанско учество традиционално е поизразен во 
општества со кревка демократска култура, со неразвиени демократски институции и со 
низок степен на доверба во апстрактните системи. Од овој аспект, градењето култура 
на граѓанско учество е релевантен аспект на социјализацијата на младите и нивното 
вклучување во општествениот систем. Граѓанското учество и активизмот, исто така, се 
главни фактори за градење и истовремено ефектуирање на социјалниот капитал.

3.2.1. Вклученост на младите во акција за решавање на одреден проблем во градот каде 
што живеат

 Во рамки на истражувањето се настојуваше да се добијат сознанија и за 
подготвеноста, интересот и степенот на вклученост на средношколците и студентите 
во различни форми на соработка со други луѓе за решавање на одредени проблеми 
во нивните локални заедници. Резултатите од истражувањето покажуваат дека повеќе 
од половина од средношколците (54 %) опфатени со истражувањето никогаш до сега 
не учествувале во ваков вид активност, 28,7 % немале вакво искуство во последните 
12 месеци, додека само 17 % одговориле дека учествувале во активности за решавање 
проблеми во нивните заедници во последните 12 месеци (резултатите од одговорите на 
средношколците се прикажани на графикон 6). Споредено со истражувањето реализирано 
во 2011 година (каде 37,2 % од средношколците биле вклучени во вакви активности), се 
забележува благо зголемување на вкупниот процент на средношколци кои имаат искуство 
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со ангажман во заедницата, меѓутоа ова зголемување е главно во рамки на категоријата 
млади кои поретко се впуштаат во активности за ангажман во заедницата. Споредбата на 
податоците покажува дека и по осум години, процентот на млади лица кои се вклучуваат 
во вакви активности е релативно низок. Релевантноста на овие резултати се врзува за 
фактот што овој ангажман претставува индикатор за развивањето и ефектуирањето на 
социјалниот капитал и покажува дека и покрај потенцијалните промени на околностите 
кои го дефинираат социјалното вклучување и ангажман кај младите, ова не се остварува 
во реалноста. 

Дали некогаш си работел, си учествувал во акција заедно со друг или во група за да 
решите одреден проблем во градот каде што живееш?

Графикон 6. Ангажман во заедницата меѓу средношколци, во проценти, 2018 година

 Кога станува збор за студентите, процентите се речиси идентични – повеќе од 
половина од анкетираните никогаш не учествувале во решавање на проблемите во своите 
заедници, додека нешто помалку од третина ретко учествуваат во вакви активности (не 
учествувале во претходната година). Резултатите од одговорите на студентите се прикажани 
на графикон 7. Од аспект на видот на студиите, се издвоија студентите на уметничките 
факултети, од кои една петтина учествувале во вакви активности во претходната година, 
а дополнителни 40 % имале вакви активности во подалечното минато.14 

Графикон 7. Учество во волонтерска работа меѓу студенти, во проценти, 2018 годин

14 Искуство со ангажман во заедницата (скорешно или одамнешно) имале 38,3 % од студентите на природните факултети; 49,8 % од 
студентите на медицински науки; 45,3 % на техничките факултети; 42,9 % од општествените науки; 40,6 % од биотехничките науки и 
62,9 % од студентите на уметностите.
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Табела 1. Ангажман во заедницата на студенти, според вид на студии, 2018 година

3.2.2. Учество во волонтерска работа 

 Запрашани дали некогаш учествувале во некаква волонтерска активност, 
податоците повторно упатуваат на ниска вклученост на младите во граѓански ангажман 
– имено, речиси половина (49 %) од анкетираните средношколци никогаш немаат 
волонтирано. Ова е речиси идентичен процент кај нивните врсници од истражувањето 
во 2011 година (51,2 %), односно не постои статистички значајна разлика меѓу двете 
генерации анкетирани средношколци. И со ова прашање се потврдува дека отсуствува 
култура на алтруизам и чувство за одговорност кон заедницата.

 Меѓу студентите процентот на учесници кои никогаш не волонтирале е нешто 
понизок (46,61 %) отколку кај средношколците, меѓутоа процентот на оние кои учествувале 
во некаква волонтерска активност не надминува една петтина (податоците се прикажани 
на графикон 8). И во овој случај се издвоија студентите од уметничките факултети, меѓу 
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кои значајно повисок процент учествувале во волонтерски активности (65 % од студентите 
на уметничките факултети учествувале во волонтерски активности во минатото). Овој 
ангажман има тенденција на зголемување со запознаеноста и вклученоста на студентите 
во граѓанскиот сектор. Имено, споредено со одговорите на другите прашања за вклученост 
на студентите во различни групи и активности, може да се констатира дека запознаеноста 
и вклученоста во граѓански организации резултира со поголем интерес и подготвеност 
да се волонтира.

Графикон 8. Учество во волонтерски активности кај средношколците и студентите, во 
проценти, 2018 година

 Резултатите потврдуваат дека исклучително мал процент од младите луѓе покажале 
посуштински интерес за активно учество и соработка во решавањето на проблемите во 
нивните заедници преку волонтерски ангажман. Интерпретацијата на овој податок треба 
да се разгледува и во контекст на степенот на доверба во општествените институции и 
самоперцепцијата за сопствените потенцијали во заедницата, кои се сметаат за клучни 
фактори за создавањето овозможувачка околина за градење на социјалниот капитал кај 
младите.

 Независно од степенот на вклученост на учесниците во волонтерски активности, 
релевантно беше да се истражи нивната подготвеност и интерес за вклучување во 
вакви активности во иднина. Генерално земено, средношколците изразуваат интерес за 
волонтерството, при што околу 77 % изразиле подготвеност некогаш да се вклучат во 
волонтерски активности (станува збор за кумулативен процент на одговори кај учесниците 
што одговориле дека сигурно или најверојатно би се вклучиле во волонтерски активности). 
Иако се работи за релативно висок процент, треба да се забележи дека и речиси една 
петтина од средношколците што зедоа учество во истражувањето изјавиле дека никогаш 
не би се ангажирале волонтерски. Во поглед на ова прашање се забележува зголемување 
на процентот на средношколци кои не се заинтересирани за волонтирање, во споредба 
со 2011 година (податоци прикажани на графикон 9). Анализата на податоците според 
пол покажа дека во однос на ова прашање средношколките се позаинтересирани за 
волонтирање во споредба со нивните соученици (82,2 % од средношколките одговориле 
дека сигурно или најверојатно би учествувале во волонтерски активности, наспроти 72,2 
% од средношколците). 
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Графикон 9. Интерес за волонтерство кај средношколци (истражувања 2011 и 2018) во 
проценти

 Процентот на студенти заинтересирани за волонтирање е нешто повисок 
(кумулативниот процент на студенти кои изразиле заинтересираност е 82,3 %) во 
споредба со средношколците (77 %). И во овој случај се забележува дека жените (85,7 %) 
се поподготвени за волонтерски ангажман од мажите (77 %).

Графикон 10. Интерес за волонтерство кај средношколци и студенти, во проценти, 2018 
година 
 

 Со намера да се идентификуваат факторите на мотивација за волонтирање кај 
младите, средношколците и студентите кои имале волонтерски ангажман во минатото 
беа прашани за причините кои довеле до волонтерска активност. Анализата на 
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одговорите на средношколците покажа дека најголем број од средношколците тоа го 
направиле „без некоја посебна причина“ (20,6 %). Групата врсници (12,3 %) и интересот 
за вакви активности (9 %) се наведени како следни причини по значење за волонтерски 
ангажман, додека училиштето (8,3 %) и семејството (5,4 %) се издвојуваат како најмалку 
значајни детерминанти за волонтерскиот ангажман на средношколците во 2018 година. 
Релевантноста на овие детерминанти е консеквентна со резултатите од истражувањето 
од 2011 година. Останува нејасно дали ниското влијание на семејството и на образовниот 
систем се должи на нивниот низок степен на ангажман во промоција на волонтерството, 
или генерално, на нискиот степен на влијание што го остваруваат врз младите. 

 Од одговорите на студентите може да се заклучи дека причините за вклучување 
во волонтерство остануваат исти како кај средношколците, со тоа што влијанието на 
образованието („волонтирањето ми беше обврска за време на студиите“) и групата 
врсници имаат еднакво значење за мотивацијата за волонтерство, односно претставувале 
мотивациски фактор за 13,1 % од студентите. 

3.3. Социјална вклученост, можности

3.3.1. Задоволство од образовниот систем

 Задоволството од системот на образование беше испитувано со општо прашање 
(Како си поминуваш на училиште/факултет?) при што средношколците и студентите 
своите одговори ги даваа на скала од пет степени.15 Според добиените податоци  на ова 
прашање, повеќето средношколци имаат позитивна перцепција за средното училиште: 
добро си поминуваат на училиште – 39,91 %, додека одлично си поминуваат 36,05 % од 
средношколците. Треба да се нагласи дека податоците се однесуваат на субјективното 
искуство на учесниците во образовниот процес, што не се врзува директно за квалитетот 
на образованието или формите на учество на испитаниците во училишните активности.
Во рамки на одговорите на студентите се забележа повисок процент на одговори „добро 
си поминувам на факултет“ – 52,11 % во споредба со средношколците, но и понизок 
процент на учесници кои одговориле дека си поминуваат одлично (24,9 %).  

3.3.2. Визија за себе во иднина

 Генерално гледано, средношколците покажуваат интерес за продолжување 
на своето образование и по завршувањето на средното училиште. Поголем дел од 
средношколците (44,62 %) планираат највисокото завршено образование да им бидат 
додипломските студии, иако релативно висок процент планираат да го продолжат своето 
образование и на магистерски 21,45 % и докторски студии 22,6 % (податоците се прикажани 
на графикон 11). 

 Анализата на податоците според полот покажа дека женските учеснички во 
анкетирањето се поамбициозни и би го продолжиле своето образование на повисоките 
степени на магистерски студии (27,07 %) и на докторски студии (26,39 %). Овие проценти се 
пониски кај машките испитаници, кои највисокото образование планираат да им бидат 
магистерски студии (15,3 %) и  докторски студии (18,23 %).

 Значаен процент од студентите кои веќе се вклучени во високото образование 
имаат планови да продолжат со натамошното образование; 43,06 % планираат да завршат 
и магистерски студии, а 26,12 % да завршат и докторски студии. Треба да се забележи и 
дека речиси една четвртина (23,31 %) од студентите планираат највисокото образование 
15 На прашањето „како си поминуваш на училиште/факултет“, испитаниците одговараа на скала од 5 степени каде 1 означува 
„одлично си поминувам“, додека 5 „ужасно си поминувам“.
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да им бидат додипломските студии. Овие резултати се очекувани во контекст на трендот 
за поголем интерес на младите за продолжување на образованието по додипломските 
студии. Ова може да се интерпретира и како резултат на поголемото значење на овие 
образовни квалификации на пазарот на трудот, но и како обид да се пролонгира 
периодот на образование и вклучување на пазарот на трудот (често во земји со висока 
стапка на младинска невработеност).16 Сепак, структурата на прашањата не обезбедува 
доволни информации за утврдување на причините зад желбата за продолжување на 
образованието кај учесниците.

Графикон 11. Највисоко планиран степен на образование за средношколци и студенти, во 
проценти, 2018 година

 Подеднакво релевантно за перспективите во поглед на самореализацијата во 
општеството е и перцепцијата за местото каде младите планираат да ја градат својата 
иднина. Запрашани „каде се гледаат себе си за 10 години“, средношколците својата иднина 
во најголем процент ја гледаат надвор од градот во којшто живеат и надвор од државата. 
Речиси две третини, односно 65,09 % од испитаниците за десет години се гледаат надвор 
од средината во којашто живеат. Во истиот град во кој моментално живеат за десет години 
се гледаат 23,54 %, а 11,37 % испитаници ја гледаат својата иднина во Северна Македонија, 
но во друг град. Споредбата на одговорите на учесниците со истражувањето од 2011 
година утврди слични тенденции – 45,4 % од средношколците во 2011 година изјавиле 
дека својата иднина ја гледаат надвор од градот и државата во којашто живеат; 16,3 % би 
сакале останат во државата, но да живеат во друг град, додека 38,3 % би останале во градот 
во кој постојано живеат. Податоците за одговорите на средношколците дисагрегирани 
според возраст се прикажани на графикон 12.

 Воочлива е тенденцијата за емиграција со растот на годините, па во овој контекст 
49,29 % од средношколците на 14 години би заминале надвор од градот и државата во 
наредните десет години, споредено со испитаниците на 18 години меѓу кои 70,2 % не се 
гледаат во средината во којашто живеат. 
 
 Споредено со средношколците, студентите во понизок процент би ја напуштиле 
државата и градот во којшто живеат.  Сепак, овој процент е релативно висок и во овој 

16 Како на пример, Северна Македонија, Србија, Хрватска, Албанија и други земји, кои во периодот на растечка невработеност во 
периодот на транзицијата и посттранзицискиот период бележеа и растечки стапки на млади кои го продолжуваат образованието.
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случај, па половина од студентите (52,95 %) би заминале од државата и градот, а речиси 
една третина – 30,88 % не би го напуштиле местото на постојано живеење. Анализата на 
податоците според видот на студии покажа дека студентите од техничките факултети се 
група која во повисок процент е заинтересирана својата професионална кариера да ја 
гради во странство во споредба со студентите од другите студиски групи. Податоците за 
одговорите на студентите дисагрегирани според возраст се прикажани на графикон 13.

Графикон 12. Интерес за емиграција кај средношколци, според возраст, во проценти, 2018 
година

Графикон 13. Интерес за емиграција кај студенти, според возраст, во проценти, 2018 
година
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 Средношколците и студентите беа прашани и во кој сектор ја планираат својата 
професионална реализација (јавен сектор, приватен профитен сектор и приватен 
непрофитен сектор, како и да не работат доколку имаат можност). Прашањето се 
однесуваше на кариерното насочување и во кои сектори младите би работеле и би ја 
граделе својата кариера. Повеќе од две третини од средношколците би работеле во државна 
или локална управа (37,8 %) и во бизнис-секторот (33,57 %). Помала е заинтересираноста 
кај средношколците за работење во непрофитна/ невладина организација, па кога би 
можеле да изберат, во овој сектор би работеле 13,67 % од испитаниците. Податоците се 
прикажани на графикон 14. 

          Графикон 14. Префериран сектор на работа за средношколци и студенти, во проценти, 
2018 година

 Кај студентите се забележува тенденција на зголемување на интересот за работа 
во бизнис-секторот (48,14 %), иако висок процент (како и во случајот на средношколците 
– 33,6 %) сакаат да работат во државна или локална управа. 
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 Студентите од  факултетите од техничките научни области, кои се ориентирани 
повеќе кон бизнис-заедницата, сакаат својата кариера да ја насочат најмногу во овој 
сектор – 51,7 %. Студентите од природните (53,2 %) и медицинските (52,2 %) области 
најмногу би одбрале кариера во државната или локалната управа. Меѓу оние кои својата 
кариера ја гледаат во непрофитна организација, најзастапени се меѓу студентите од 
општествените науки (11,7 %). Дополнително, студентите од општествените науки се 
подеднакво заинтересирани за работа во државни институции (37,4 %) и во приватниот 
сектор (38,8 %). Студентите од уметностите, пак, доминантно својата професионална 
иднина ја гледаат во државните институции (51,6 %) (графикон 15).

Графикон 15. Префериран сектор за работа меѓу студенти, според вид на студии, 2018 
година, во проценти

3.4. Семејството како систем на поддршка

 Со оваа група прашања се направи обид да се утврди улогата на една важна 
примарна група – улогата на семејството во градењето на социјалниот капитал, односно 
неговото стимулирачко или инхибиторно влијание врз тоа дали младите активно ги 
промислуваат општествените проблеми, формите преку кои може да се ангажираат во 
заедницата и начинот на кој го прават тоа. Овие прашања се значајни и од аспект на 
ставовите и практиките за конвенционално граѓанство – повеќе истражувања (Abrams, 
Iversen, & Soskice, 2011; Sinclair, 2012) покажуваат дека семејството има значајно влијание 
врз политичката социјализација на потомството и нивното идно однесување во оваа 
сфера.
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3.4.1. Споделување на ставовите на младите со семејството за актуелни настани и 
проблеми

Запрашани колку често разговараат дома за локалните проблеми и актуелните настани 
во нивниот град, средношколците генерално земено одговорија дека релативно често 
разговараат за овие теми во семејството. Највисок процент навеле дека понекогаш имаат 
вакви разговори (39,89 %), а 31,89 % одговориле дека често разговараат за проблемите и 
настаните во нивната средина. Повеќе од две третини од средношколците имаат интерес 
и разговараат за актуелните теми и проблеми со нивните семејства иако се забележа 
разлика во однос на етничката припадност и полот.17 Одговорите на средношколците и 
студентите се презентирани на графикон 16.

Графикон 16. Подготвеност за разговор за актуелни настани со семејството кај 
средношколци и студенти, во проценти, 2018 година

 Студентите покажуваат тенденција почесто да ги споделуваат своите ставови со 
родителите и заедно да разговараат за локалните проблеми и актуелни настани (разговор 
за проблемите и актуелните настани со семејството имаат 41,75 % од студентите); меѓу 
нив, 6,62 % никогаш не разговараат за овие теми со семејството. 

3.4.2. Мрежи на помош и поддршка

 Релевантно за истражувањето (во контекст на довербата и субјективното чувство 
на сигурност) беше и да се утврди кому се обраќаат младите во случаи на кризи и 
проблеми. Примарните групи (родителите, браќата/сестрите, пријателите) се оние во чии 
рамки се обраќаат речиси две третини од средношколците кога се соочени со проблеми 
кои не можат самостојно да ги решат. Речиси 11 % од средношколците одговориле дека 
проблемите ги решаваат сами. Ориентираноста кон примарните групи е доминантна и кај 
студентите, кои во речиси идентичен процент (50 %) за помош и поддршка им се обраќаат 
на родителите, браќата/сестрите  (14,2 %)  и пријателите (13,4 %).

3.4.3. Поддршка од семејството

 Преку ова прашање се мереше перцепцијата на учесниците за поддршката на 

17 74 % од средношколките често или понекогаш разговараат со родителите за актуелни настани, додека тоа го прават 68 % од 
средношколците.
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родителите во носењето на животни одлуки.18 Повеќе од половина од испитаниците (60,87 
%) сметаат дека нивните родители/старатели целосно би ги поддржале во донесувањето 
на одлуките и 23,58 % дека би добиле делумна поддршка. Од одговорите на учесниците 
(на претходното и на ова прашање) може да се заклучи дека постои висока поврзаност и 
доверба во семејството и родителите. Не се покажаа значајни разлики од одговорите на 
учесниците во споредба  со податоците од спроведеното истражување во 2011 година (63 
% од средношколците во 2011 сметале дека нивните родители/старатели целосно би ги 
поддржале во донесувањето на одлуките).

 Како и кај средношколците, податоците покажуваат дека и најголем процент 
од студентите би биле поддржани целосно од своите родители во нивните одлуки и 
желби – 56,4 %, а делумна поддршка би добиле 23,8 %. Резултатите од одговорите на 
средношколците и студентите се прикажани на графикон 17. 

Графикон 17. Субјективна перцепција за поддршка од родители кај средношколци и 
студенти, во проценти, 2018 година

 Запрашани дали сметаат дека во животот им биле обезбедени доволно можности 
за успех, од одговорите се утврди дека значаен дел од средношколците сметаат дека им се 
обезбедени сите можности и имаат шанси за успех,19 што го потврдува високиот процент 
на потврдни одговори – 41,24 %, додека дополнителни 30,6 % сметаат дека делумно имаат 
повеќе можности од другите. Споредбата на податоците од истражувањето во 2011 година 
не покажа разлики во одговорите – 40,2 % одговориле дека сметале дека сите шанси им 
биле обезбедени, додека 35,2 % сметале дека делумно им биле обезбедени можности за 
успех.

 Кога станува збор за студентите, повеќе од една третина (36,51 %) сметаат дека 
додека растеле им биле обезбедени сите можности и услови за успех, додека 10,3 % дека 
немаат никакви можности и другите имале поголеми шанси од нив.

18 На прашањето „Ако размислуваш за некои активности кои би сакал да ги преземеш во иднина, дали сметаш дека твоите 
родители/старатели би те поддржале во повеќето твои одлуки и желби или мислиш дека тие поверојатно би се противеле?“, 
учесниците даваа одговори на скала од 1 до 4, каде 1 е „моите родители/старатели би се противеле на речиси сите мои одлуки и 
желби“, а 4 „моите родители/старатели би ме поддржале во повеќето мои одлуки и желби“.
19 Учесниците имаа можност своите перцепции да ги изразат на скала за мерење ставови од 4 степени, каде 1 означува „тука за 
мене никакви можности“, а 4 „обезбедени ми се сите можности“.
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3.4.4. Ставови за односот родители – деца

 Во однос на тоа колкаво е влијанието на родителите/старателите при креирање 
на ставовите, испитаниците средношколци имаат поделено мислење. Речиси половина 
сметаат дека „децата ги преземаат ставовите од своите родители/старатели“ – 45,02 %, 
наспроти „мнозинството“ од  54,5 % кои одговориле дека „децата сами ги креираат своите 
ставови“.20 Слична поделеност во ставовите се јавуваат и во одговорите од истражувањето 
направено во 2011: „59,1 % од тие што одговорија сметаат дека децата сами ги креираат 
сопствените ставови, додека 40,9 % сметаат дека децата ги преземаат ставовите од своите 
родители“ (Коруновска Србијанко et al., 2011).

 При изборот на еден од двата екстремни ставови, повеќе од половина – 55,1 % од 
испитаниците студенти сметаат дека децата ги преземаат ставовите од своите родители. 
Разгледувани по пол, одговорите покажуваат мала разлика меѓу женските и машките 
испитаници, односно 54,4 % од испитаничките сметаат дека децата ги преземаат ставовите 
од родителите, наспроти 64,4 %, при што разликата не е статистички значајна. 

 „Колку и да се противат, децата на крај се претвораат во своите родители“. 58,95 % 
од средношколците сметале дека ова тврдење е точно, додека пак 41,05 % одговориле дека 
децата се најчесто чиста спротивност на своите родители21 (податоците се прикажани на 
графикон 18). Слични се и податоците добиени од студентите, односно 66,77 % кои сметаат 
дека децата се претвораат во своите родители/старатели, наспроти 33,23 % кои сметаат 
дека децата најчесто се чиста спротивност на своите родители/старатели.

Графикон 18. Ставови кон однос родители – деца, на средношколци и студенти, во 
проценти, 2018 година

20 Учесниците имаа можност да изберат помеѓу два екстремни става – „децата ги преземаат ставовите од своите родители/
старатели“ и „децата сами ги креираат своите ставови“.
21 Учесниците имаа можност да изберат помеѓу два екстремни става – „колку и да се противат, децата на крај се претвораат во 
своите родители“ и „децата се најчесто чиста спротивност на своите родители/старатели“.
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3.5. Поддршка од образовниот систем

 Групата прашања за поддршка од образовниот систем се однесува на тоа колку 
образованието обезбедува поддршка на учениците не само во процесот на едукација 
туку и во социјализација на младите во граѓани кои ќе бидат подготвени за вклучување 
во општествениот живот преку личен развој и развој на заедницата. Образованието 
се разгледува и во основа на тоа колку ги поттикнува учениците да следат актуелни 
политички теми преку следење на вестите во дневни весници, гледање вести и следење на 
објави на телевизија и интернет; вклученоста на самите ученици/студенти во процесите 
на донесување одлуки преку вклучување во телата на управување22 во рамките на 
училиштата/факултетите и носење на одлуки кои се од нивна важност.

 
3.5.1. Образованието како фактор кој поттикнува интерес за следење на актуелните 
политички настани во заедницата

 Прашањето се однесува на предметите кои ги имаат учесниците во редовното 
образование и кои бараат од нив да се информираат за актуелните политички настани 
во нивниот град или во државата преку следење на различни видови медиуми (дневни 
весници, гледање вести, ТВ, интернет). Највисок процент од испитаниците (86,06 %) 
наведуваат дека во досегашното образование немале таков предмет, наспроти 13,94 % 
кои навеле дека имаат такви предмети. Процентот на испитаници кои одговориле дека 
имаат предмети кои ги поттикнуваат да следат актуелни политички настани, се зголемува 
со зголемување на возраста на учениците. Споредено со податоците добиени во 2011 
година, не е забележана разлика во однос на ова прашање. 

 Поразителен е податокот дека ниту пак во рамките на високото образование не се 
бара од младите да ги следат актуелните настани во градот и државата преку медиумите 
од различен карактер (дневни весници, телевизија, интернет и сл.), што е евидентно од 
податокот дека 87,3 % од испитаните студенти одговориле дека немаат предмет кој го 
бара тоа од нив. Само  мал процент од студентите одговориле дека имаат предмет кој од 
нив бара редовно следење на настаните од политички карактер (12,7 %). Податоците се 
прикажани на графикон 19. 
 
22 Учеството на децата подразбира обврска во законската регулатива и во преземањето мерки и активности насочени кон децата; 
детето да се третира како субјект и носител на правата и на обврските, а не како објект на правата и неговите права секогаш да 
зависат и да извираат од правата, од статусот и од положбата на родителите. Да им се дозволи и овозможи на децата да учествуваат 
во донесувањето одлуки за прашања од локално значење во средината каде што живеат и да го изразуваат своето мислење на 
разни дозволени начини преку мирно собирање, преку детски здруженија, преку организации, преку училиштата, преку единиците 
на локалната самоуправа и сл. (Национален акционен план 2006 – 2015).
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 Доколку се разгледаат одговорите на студентите класифицирани според областа 
на студии, треба да се потенцира дека студентите од природните (97,8 %), биотехничките 
(97,2 %) и медицинските науки (96,4 %) се изјасниле дека никогаш во текот на нивното 
студирање на различните предмети од нив не се барало редовно следење на политичките 
и актуелните настани. Според наставните содржини кои ги имаат научните сфери на 
општествените и уметничките науки, очекувано е и токму од студентите кои студираат на 
овие области да се бара следење на актуелни теми. 21 % од студентите на општествени 
науки и 14,7 % од студентите на уметнички науки се изјасниле дека имаат предмет за чии 
потреби редовно ги следат медиумите и актуелните политички и општествени настани 
(графикон 20). 

Графикон 19. Следење на актуелни настани како обврска во образовниот процес за 
средношколци и студенти, во проценти, 2018 година

Графикон 20. Следење на актуелни настани како обврска во образовниот процес за 
студенти, според вид на студии, во проценти, 2018 година 
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3.5.2. Отвореност на образовниот систем за проблемите на младите

 Генерално земено, висок процент (62,96 %) од средношколците имале можност на 
часовите да зборуваат за проблемите со кои се соочуваат, што не покажува статистички 
значајна разлика со одговорите на средношколците од 2011 година (59,9 %). На истото 
прашање има драстично различни резултати кај студентите, односно само 34,38 % од 
испитаните студенти зборувале за проблемите на предавање наспроти 65,62 % кои немале 
таква можност (податоците за одговорите на средношколците и студентите се прикажани 
во графикон 21). Студентите на општествените науки најмногу имале можност за време 
на предавањата да зборуваат за проблемите на младите – 42,1 %. Проблемите на младите 
најмалку се застапени на предавањата на биотехничките (78,2 %) и техничките (74 %) 
факултети каде висок процент од студентите одговориле дека немале таква можност на 
предавањата.

Графикон 21. Дискусии за проблемите на младите во рамки на наставниот процес, кај 
средношколци и студенти, во проценти, 2018 година

3.5.3. Образовниот систем (не) ги поттикнува младите да станат активни граѓани

 Образовниот систем треба да ги поттикнува младите активно да се вклучуваат 
во различни активности, да развиваат критичка мисла и формално да комуницираат со 
јавните институции. 

 Средното образование, според добиените податоци, малку работи на приспособување 
на средношколците и поттикнување да се изградат во активни општествени чинители.23 
Иако комуникацијата со институциите со текот на годините е многу олеснета со развојот 
на новите технологии, само 5,71 % од средношколците оствариле формална комуникација 
преку писмо или е-пошта со некоја институција, додека само 14,18 % имаат посетено државна 
или општинска институција.  Во текот на образованието, за време на часовите или преку 

23 Учесниците одговараа на прашање за нивното искуство со различни форми на комуникација со јавни институции, при што имаа 
можност да обележат повеќе од една понудена опција.
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друг вид на вклучување во училиштето, само 11,01 % од средношколците учествувале во 
дебата/ дискусија каде што требале да убедат некого во нивниот став (резултатите се 
прикажани на графикон 22).24 Презентациите и/или говорите се најзастапена активност 
во средното образование и учествувале 20,45 % од испитаниците. Податоците покажуваат 
дека 37,84 % од средношколците за време на средното образование никогаш не се 
вклучиле во ниту една од понудените активности.

Графикон 22. Активности во рамки на средното училиште, во проценти, 2018 година

 
Резултатите од анкетата со студенти покажаа дека високото образование повеќе ги 
поттикнува младите да се активираат,25 но сепак речиси една третина од студентите (30,15 
%) во рамките на високото образование никогаш не посетиле државна или општинска 
институција, не учествувале во дебата, немале презентација, ниту пак оствариле формална 
комуникација со институција. Образованието на студентите најмногу им дава можност 
да се вклучат во активности како, на пример, да одржат говор или усна презентација, 
што го покажуваат одговорите на 36,7 % од испитаниците, а најмалку биле поттикнати 
на формална комуникација со институции преку писмо или е-пошта (18,92 %). Помалку 
од една петина од студентите имале можност да учествуваат во дебата/дискусија на која 
требало аргументирано да го искажат својот став (19,85 %). Резултатите се прикажани на 
графикон 23.

Графикон 23. Активности во рамки на високото образование, во проценти, 2018 година

24 Ова е единствената активност кај која се забележува намалена вклученост на средношколците, во споредба со податоците од 
2011 година (23 % од средношколците во 2011 година изјавиле дека учествувале на дебата/дискусија; не се забележуваат разлики во 
поглед на другите форми на учество).
25 Учесниците одговараа на прашање за различни форми на комуникација со јавни институции, при што имаа можност да обележат 
повеќе од една понудена опција.
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3.5.4. Образовниот систем како фактор за поддршка на маргинализираните групи

 Кога станува збор за перцепциите на средношколците и студентите околу тоа колку 
образовните институции во кои се вклучени се отворени и поддржувачки настроени кон 
припадници на различни маргинализирани групи, учесниците имаа можност своите 
ставови да ги изразат на скала од 1 до 5.26 Резултатите од истражувањето покажаа дека 
средношколците генерално сметаат дека средните училиште се поддржувачки настроени 
кон маргинализираните групи.27

 Средношколците во највисок процент (73,4 %) сметаат дека училиштата се 
поддржувачки насочени кон лицата со посебни потреби; нешто повеќе од две третини 
(66,4 %) сметаат дека училиштата создаваат поддржувачка средина за учениците со 
проблеми со менталното здравје, сиромашните (67,2 %, како и за учениците од немнозински 
етнички групи (68,2 %). Средношколците сметаат дека училиштата најмалку поддршка им 
пружаат на учениците со алтернативна сексуална ориентација (само 32,7 % сметаат дека 
училиштата ја поддржуваат оваа категорија на ученици).

 Статистички значајна разлика се покажа според видот на образование на учесниците 
– учениците од стручните училишта во повисок процент сметаат дека училиштата ги 
поддржуваат учениците со посебни потреби (37,3 % од учениците во стручните училишта 
сметаат дека училиштата многу ги поддржуваат учениците со посебни потреби, наспроти 
28,5 % од учениците во гимназиско образование). Сепак, ограниченоста на прашалникот 
во поглед на оваа тема не дозволува да се извлечат заклучоци дали учесниците во 
средните стручни училишта се потолерантни кон лицата со посебни потреби во споредба 
со учениците во гимназиско образование.

 Од друга страна, студентите генерално помалку сметаат дека факултетите се 
поддржувачка средина за лицата со посебни потреби (60,5 %), студентите со проблеми 
со менталното здравје (55,9 %), сиромашните студенти (63,7 %). Исклучок се студентите 
од немнозински етнички заедници (71,6 %) и студентите со нетрадиционална сексуална 
ориентација (36,7 %) за кои студентите во повисок процент од средношколците сметаат 
дека факултетите обезбедуваат поддршка на овие групи студенти.

3.6. Учество на младите во процесите на носење одлуки во образовните институции

 Учеството во заедницата може да се остварува на различни начини. Една форма на 
учество е преку директно вклучување во сферите кои се непосреден дел од секојдневието 
на младите луѓе. Учеството во училишните организации на младите им овозможува да 
се вклучат во процесите на носење одлуки, да учат за овие процеси и да соработуваат 
на начин кој ќе им овозможи остварување на нивните интереси и нивна социјализација 
за партиципација во заедницата. Од овој аспект, релевантно за истражувањето беше 
да се утврди дали и во колкав степен средношколците и студентите се запознаени со 
организациите кои овозможуваат артикулација на нивните интереси и го промовираат 
нивното учество во носењето на одлуки во соодветните образовни институции.

3.6.1. Средношколско и студентско организирање

 Ученичките и студентските организации се клучни за остварување на правата 
на средношколците и студентите, како и за подобрување на нивниот стандард. Во 
последните години бевме сведоци на многу слаби и корумпирани формални студентски и 
средношколски организации (Здравковска & Барлаковски, 2016), но и силно неформално 
26 1 е „воопшто не ги поддржува“, а 5 – „многу ги поддржува“
27 Ученици со посебни потреби, ученици со проблеми со менталното здравје, ученици од сиромашни семејства, ученици со етничка 
припадност различна од мнозинската во училиштето, ученици со нетрадиционална сексуална ориентација.
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организирање преку студентски и средношколски пленум. Токму затоа младите беа 
запрашани дали во рамките на училиштето или факултетот/универзитетот имаат 
организации кои ги препознаваат како организирана форма на застапување. 
Средношколците во висок процент – 46,4 % одговориле дека во нивното училиште 
има средношколска заедница, наспроти 14,34 % кои тврдат дека нема ваква форма на 
здружување во нивното училиште. Сепак, подеднакво висок процент од 39,26 % не знаат 
дали во училиштето има средношколска заедница.

 Во споредба  со податоците добиени од анализата во  2011 година овој резултат е 
висок бидејќи средношколците на ова прашање во најголем процент одговориле дека не 
знаат дали има некаков вид на ученичко управување – 70,3 %, а само 12,8 % одговориле 
дека има (резултатите се прикажани на графикон 24). 

Графикон 24. Запознаеност со форми на ученичко управување, кај средношколци 
(истражувања 2011 и 2018), во проценти.

 Речиси половина од студентите (45,49 %) изјавиле дека на нивниот факултет има 
некаква форма на студентско организирање, но речиси идентичен процент (40,14 %) не 
се запознаени со постоењето на некаква организирана форма за студентско управување. 
Резултатите се прикажани на графикон 25.

Графикон 25. Запознаеност со форми на студентско управување, во проценти, 2018 година
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 Повеќе од две третини (68,1 %) од студентите на факултетите од природни науки се 
запознаени со постоењето на студентска организација која учествува во управувањето 
на нивниот факултет, додека кај 34,3 % од студентите на уметнички науки одговориле 
дека нема вакви организации на нивните факултети (графикон 26). 

Графикон 26. Запознаеност со студентски организации меѓу студенти според вид на 
студии, 2018 година, во проценти

3.6.2. Интерес и вклученост во работата на средношколските/студентските 
претставнички организации и тела 

 Една третина од средношколците што беа опфатени со истражувањето учествувале 
во избор на претставник во средношколска организација/заедница во нивното училиште. 
Ова претставува зголемување на процентот на млади кои учествувале во избор на свои 
претставници во тела релевантни за училиштето во споредба со истражувањето од 2011 
година (19,7 %). Повисок е процентот на средношколки (36,1 %) кои учествувале на вакви 
избори во споредба со средношколците во 2011 година (31,4 %). Од аспект на етничката 
припадност, се издвојуваат учесниците Албанци кои најмалку учествувале на вакви 
избори (20,1 %), додека значително повисок е процентот на Македонци (37,9 %) и Роми 
(40 %) кои ја искористиле можноста да избираат своите претставници во ученички тела. 
Овој податок е интересен од аспект што студентите Албанци се издвојуваат во повисок 
процент како заинтересирани или запознаени со овие тела. Учениците кои посетуваат 
гимназиско образование во повисок процент (38,9 %) учествувале на ученички избори во 
споредба со учениците од стручните средни училишта (30,6 %). Не се покажаа значајни 
разлики во поглед на местото на живеење на учесниците.

Значајно понизок процент на студенти (20,1 %), во споредба со средношколците, 
учествувале во избор на свои претставници во студентските тела. Во поглед на ова 
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прашање се покажаа значајни разлики според полот; имено, значајно повисок процент 
на студенти (26,80 %) гласале на студентски избори во споредба со студентките (15,30 %).
 
Графикон 27. Учество во избори на ученички/студентски претставници, во проценти, 2018 
година

 Општо земено, може да се констатира дека исклучително низок процент од 
средношколците и студентите се вклучени во телата што треба да ги претставуваат 
нивните интереси во рамки на образовните институции. Иако е повисок во споредба со 
2011 година, сè уште нискиот процент покажува дека работата на овие тела/организации 
не може да се каже дека ги претставува и застапува интересите на младите.

 Покрај податокот колкав дел од средношколците и студентите учествуваат во 
процесите на избор на членови на телата што ги застапуваат нивните интереси во 
образовните институции, со дополнително прашање се истражуваше и нивниот генерален 
интерес за работата на овие тела. Ова прашање, пред сè, е присутно поради фактот што 
учеството во изборите на претставници во средношколките/студентките тела не мора 
да претставува индикатор за интересот и инволвираноста во работата на овие тела – 
учесниците може да го сметаат процесот на избор нелегитимен и да не земат учество 
иако се засегнати и заинтересирани за нивната работа. Во однос на ова прашање, 
просечната вредност на одговорите на учесниците е 2,35.28 Не се забележани разлики во 
споредба со резултатите од истражувањето реализирано во 2011 во однос на ова прашање. 
Имено, повеќе од една четвртина од учесниците изјавиле дека „не обрнуваат никакво 
внимание“ на работата на средношколските организации (26,5 %), споредено со 30 % од 
средношколците во 2011 година. Консеквентно на поголемото учество на средношколките 
на ученички избори, и во однос на ова прашање се покажа значајна разлика на нивниот 
поголем интерес за активностите на средношколските организации во споредба со 
28 На скала од 1 до 4, каде 1 е „воопшто не се грижам“, а 4 е „многу се грижам“.
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нивните соученици (49,5 % од учесничките одговориле дека се заинтересирани за 
работата на овие тела, наспроти 37,9 % од учесниците).

 Повеќе од две третини од студентите што учествуваа во истражувањето не 
покажуваат воопшто или покажуваат многу мала грижа за работата на студентските 
организации (резултатите од одговорите на средношколците и студентите се прикажани 
на графикон 28).29 Од аспект на етничката припадност, најнизок е процентот на студенти 
Македонци кои „обрнуваат големо внимание“ (8,65 %), што е значително помалку од сите 
други споредувани етнички групи. Ова е консеквентно на значително понискиот процент 
на студенти Македонци кои учествувале на избори за студентски претставници. Од аспект 
на видот на студии, највисок процент на студенти кои изјавиле дека се грижат за работата 
на студентските организации доаѓаат од уметничките факултети (48,4 %). Од друга страна, 
речиси идентичен процент од студентите на биотехничките факултети изјавиле дека 
„воопшто не се грижат“ за работата на овие организации.

Графикон 28. Интерес за работата на претставничките тела и перцепција за влијание врз 
процесите на носење одлуки, просечни вредности, 2018 година

 Од одговорите на учесниците може да се констатира дека нискиот степен на 
вклученост во демократските процедури за избор на свои претставници може да се 
интерпретира и како одраз на подеднакво нискиот степен на (не)заинтересираност на 
средношколците и студентите за работата на овие тела, како и нивниот капацитет да ги 
застапуваат интересите на младите.

 Со истражувањето се настојуваше и да се открие каква е генералната перцепција 
на студентите во поглед на можноста за влијание врз процесите на носењето одлуки во 
образовните институции, независно од нивниот интерес и инволвираност во ученичките 
и студентските претставнички тела.30 Речиси половина од средношколците (48,3 %) 

29 Учесниците даваа одговори на скала од 1 до 4, каде 1 означува „воопшто не обрнувам внимание“, додека 4 означува „обрнувам 
големо внимание“.
30 На прашањето „Колку сметаш дека учениците во твоето училиште можат да влијаат врз начинот на којшто се носат важни одлуки 
во училиштето?“, учесниците ги даваа одговорите на скала од 4 степени, каде 1 е „реално, не можат да влијаат“, а 4 „имаат големо 
влијание“.
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сметаат дека учениците имаат некаков потенцијал да влијаат врз начинот на кој се 
донесуваат одлуки во нивните училишта. Како и во случај со останатите прашања од овој 
блок, и во однос на ова прашање не се забележуваат значајни разлики со добиените 
резултати од истражувањето во 2011 година (49,9 % одговориле дека учениците можат 
да влијаат врз процесите на носење одлуки). Иако средношколките учествуваат повеќе 
на средношколски избори и се позаинтересирани за работата на средношколските 
организации, не се забележаа значајни разлики во однос на перцепцијата за влијание 
врз управувањето на училиштето според полот. Од аспект на етничката припадност, се 
издвоија средношколците Албанци, кои во повисок процент (29 %) од другите етнички 
групи сметаат дека можат да имаат „големо влијание“ врз процесите на носење одлуки во 
училиштето. Овој податок е интересен во контекст на помалата вклученост на учесниците 
Албанците во ученичките организации. 

 Како и во однос на другите прашања, и овде се забележува релативно поизразен 
песимизам кај студентите во однос на можноста да влијаат врз процесите на носење 
одлуки на нивните факултети/единици. Имено, 21,09 % од нив сметаат дека студентите 
„немаат никакво влијание“, дополнителни 32,4 % сметаат дека студентите имаат мало 
влијание, а само 16,4 % сметаат дека студентите имаат големо влијание врз процесите на 
носење одлуки на факултетите. Во случајот на студентите, се забележува повисок процент 
на Македонци (32,71 %) кои сметаат дека студентите имаат големо влијание, во споредба 
со Албанците (24,68 %) и речиси сите останати етнички групи.

 Добиените резултати упатуваат на заклучокот дека постои тенденција на 
намалување на интересот, учеството, но и перцепцијата за сопственото влијание во 
рамки на образовните институции со преминот од средно училиште на факултет.

3.7. Лична одговорност, склоност кон дејственост – активизам

3.7.1. Перцепција за сопственото влијание во заедницата

 Релевантен аспект на социјалниот капитал претставува и субјективното чувство 
на поединците за потенцијалот за реализација на дејственоста – односно верувањето 
дека нивните заложби во заедницата можат да имаат влијание и ефект. Во овој контекст, 
средношколците и студентите беа прашани за нивната перцепција околу тоа колку 
нивниот индивидуален ангажман може да придонесе за решавање на проблемите во 
заедницата. 

 Речиси една третина од средношколците што учествуваа во истражувањето сметаат 
дека „не можат ништо да променат“ со свој ангажман во заедницата, додека само 12,4 % 
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од нив сметаат дека можат да остварат голема промена. Просечната вредност на нивните 
одговори е 2,1731 (резултатите се прикажани на графикон 29). Споредбата на резултатите со 
истражувањето од 2011 година не покажа статистички значајни разлики во одговорите на 
учесниците, односно констатираниот песимизам во однос на потенцијалното влијание во 
заедницата останува непроменет (просечната вредност на одговорите на средношколците 
во 2011 година е 2,16). Кога беа анализирани одговорите на средношколците според 
полот, се покажа статистички значајна разлика и се утврди дека средношколките се 
пооптимистични во однос на своето влијание во заедницата (просечна вредност 2,21), во 
споредба со средношколците (2,10).
     
Графикон 29. Автоперцепција за сопствено влијание во заедницата, средношколци и 
студенти, во проценти, 2018 година

 Анализата на податоците според видот на образование што се посетува (гимназиско 
или стручно), покажа малку поголем оптимизам во однос на перцепцијата за своето 
влијание во заедницата на учениците што посетуваат стручно образование (14,5 % сметаат 
дека многу можат да променат) во споредба со оние кои учат во гимназија (8,2 % го делат 
овој став), со многу мал статистички ефект на значајност. 

 Беа констатирани слични состојби и во рамки на одговорите на студентите. Тие во 
релативно понизок процент (10,05 %) од средношколците сметаат дека можат да остварат 
значајно влијание во своите средини. Анализата на одговорите во контекст на неколку 
социодемографски карактеристики идентификува значајни разлики според полот, при 
што студентите (35,7 %) се пооптимистични во однос на нивниот потенцијал за влијание 
во средината од студентките (31 %). Од аспект на етничката припадност, клучниот наод се 
врзува за изменетата перцепција кај Ромите за гласањето како форма на демократско 
учество.

 Прашалникот содржеше и блок прашања (важност на гласањето како форма на 
демократско учество, гласање на избори, членство во политички партии, однос кон 
избраните функционери) кои имаа за цел да ги утврдат ставовите (и во случајот на 
студентите практиките) за конвенционалните форми на граѓанство. Оваа група прашања 
претставува дополнителен индикатор за доверба во системот и/или постоење на апатија, 
што има импликации врз потенцијалот за градење социјален капитал.

31 На скала од 1 до 4, каде 1 е „не можам ништо да променам“, а 4 „многу можам да променам“.
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 Во овој контекст, средношколците и студентите беа прашани да го оценат значењето 
на гласањето за нив лично на скала од 1 до 4.32 Според добиените одговори, гласањето 
лично е важно за повеќе од половината од анкетираните средношколци (53,3 %). И во 
однос на ова прашање не се констатирани значајни разлики во поглед на истражувањето 
од 2011 година (51,3 % сметаат дека гласањето е важно. Ставот дека „гласањето не е важно“ 
го застапуваат речиси половина од учесниците Бошњаци и 30,1 % од Македонците. Во овој 
контекст треба да се забележи дека постои статистички значајна разлика во одговорите 
на Македонците (27,2 % сметаат дека гласањето е многу важно) и Албанците, при што 
Албанците (37,5 %) во поголема мера позитивно го оценуваат значењето  на гласањето. 
Дополнително, постои статистички значајна разлика според видот на образование, каде 
гимназијалците (37,2 % сметаат дека гласањето е многу важно) попозитивно го оцениле 
значењето на гласањето од учениците во стручните училишта (26,1 %). Податоците за 
одговорите на средношколците и студентите во 2018 година се прикажани на графикон 
30).

 Кај студентите се забележува повисоко вреднување на гласањето – речиси една 
третина (32,58 %) од анкетираните студенти изјавиле дека „гласањето е многу важно“ 
(резултатите од одговорите на средношколците и студентите се прикажани на графикон 
29). Како и во случајот со средношколците, и овде се издвојува групата учесници Албанци 
меѓу кои повисок процент (во споредба со другите етички групи) позитивно го оценува 
гласањето – 41,79 % од Албанците одговориле дека „гласањето е многу важно“. Имено, 
од одговорите, посебно кај студентите Албанци, се забележува поголема доверба во 
гласачкиот процес, но истовремено и вклученост во формални процеси на носење одлуки, 
како и перцепција за влијание во заедницата.33

Графикон 30. Оценка на важност на гласањето како форма на демократско учество, 
средношколци и студенти, во проценти, 2018 година

 Во обид да се утврди каква е улогата на семејството во однос кон гласањето, 
средношколците и студентите беа прашани дали нивните родители/старатели гласале 
на избори. Повеќе од половина (56,6 %) од родителите на средношколците гласале на 
сите избори, при што уште повисок е процентот кај студентите (64,6 %). Ова прашање е 
релевантно, бидејќи перцепцијата на младите за односот на родителите кон чинот на 
гласање може да има влијание врз нивните ставови кон гласањето подоцна во животот.

32 Каде 1 означува „гласањето воопшто не е важно“, а 4 – „гласањето е многу важно“.
33 Особено доколку овие одговори се разгледуваат во контекст на одговорите за учество во процеси на ученичко/студентско 
управување и влијание врз процесите на носење одлуки во образовните институции.
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 Имајќи предвид дека дел од учесниците во примерокот – студентите се полнолетни 
граѓани со право на глас, беше вклучено и прашање околу нивните практики да гласаат 
на избори. Прашањето на кое беше побарано да одговорат е дали гласале на последните 
локални избори одржани во октомври 2017 година. Иако гласачкото однесување на 
учесниците може да варира во зависност од видот на изборите (избор на локални власти, 
парламентарни, претседателски избори, локални и национални референдуми) беше 
важно да биде опфатен изборен циклус во чии рамки повеќето од учесниците имаат 
право на глас.34 Според одговорите на студентите, околу половина од нив (51,16 %) гласале 
на последните избори. Значајни разлики се појавија единствено во поглед на етничката 
припадност на учесниците, при што се издвоија Албанците (64,04 %) како група која 
гласала на локалните избори во највисок процент.

3.7.2. Членство во политички партии

 Покрај ставовите и практиките за гласањето, беше истражуван и интересот на 
студентите за членство во политички партии.35 Имено, членството во политички партии 
не само што придонесува кон градење на политички ставови, сообразување со одредена 
идеологија, градење на политичка култура, туку и учеството во вакви организации може 
да придонесе кон градење мрежи на контакти и лична и професионална промоција на 
членовите. Одговорите на учесниците упатуваат на заклучокот дека исклучително мал 
процент од студентите се заинтересирани за членство во политичка партија, што е 
консеквентно на демонстрираната недоверба кон овие организации; 12,09 % од студентите 
членуваат во политичка партија. Овој процент е повисок меѓу мажите и припадниците на 
помалите етнички заедници (резултатите се прикажани на графикон 31). 

Графикон 31. Членство во полички партии кај студенти, во проценти, 2018 година

3.7.3. Перцепција за влијание врз работата на властите

 Висок процент од средношколците позитивно го оценуваат значењето на гласањето, 
но, сепак, нивната перцепција за потенцијалот за сопствено влијание врз избраните 
функционери е песимистичка. Ова беше испитувано со прашањето „Колку сметаш дека ти 
можеш да влијаеш врз тоа како работат властите?“.36 Повеќе од половината (52,9 %)  сметаат 
34 Податоците беа собирани во периодот октомври – декември 2018 година, при што последен циклус на гласање за граѓаните 
претставуваше референдумот за промена на името на државата, одржан во септември 2018 година. Имајќи предвид дека 
апстиненцијата од гласање на референдумот претставуваше легитимно политичко однесување кое има влијание врз успешноста 
на изборниот процес, проценката на истражувачите беше дека тој не нужно ги рефлектира ставовите и практиките кон гласачкиот 
процес општо, па прашањето за гласање на избори се однесуваше на локалните избори од 2017 година.
35 Прашањето за членство во политички партии не беше дел од прашалникот за средношколци.
36 Учесниците своите одговори ги даваа на скала од 1 до 4, каде 1 е „реално не можам да влијаам“, а 4 – „можам да имам големо 
влијание“.
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дека не можат реално да влијаат врз начинот на кој работат властите, што е зголемување 
во споредба со податоците од 2011 година (39,9 % сметале дека немаат влијание), а тоа 
е поразителен податок. Од аспект на етничката припадност, учениците Албанци и Турци 
повеќе од сите други групи сметаат дека можат да имаат „реално влијание“. Анализата 
на одговорите на учесниците од двете најбројни етнички заедници – Македонците и 
Албанците покажа дека постои статистички значајна разлика во одговорите, при што 
Албанците попозитивно го оценуваат својот потенцијал да влијаат врз начинот на кој 
работат властите. Овој одговор е повторно конзистентен со поголемото перцепирано 
влијание на оваа група во носењето одлуки во образовните институции.

 

Речиси подеднакво висок процент од студентите (50,8 %) сметаат дека не можат да 
влијаат врз работата на властите. И во овој случај не се покажаа значајни разлики според 
полот. Во рамки на анализата на податоците според етничката припадност се издвоија 
и студентите Роми и Бошњаци, кај кои во повисок процент (и во рамки на споредба 
средношколци/студенти и меѓу студентите од различни етнички заедници) позитивно се 
оценува потенцијалот за свое влијание.
 
3.7.4. Ставови за лична одговорност

 За утврдување на чувството на лична одговорност за грижа за заедницата на 
учесниците им беше понудено прашање со два можни одговори, кои одразуваат две 
спротивставени перспективи за проблемот.37 Резултатите покажаа дека средношколците 
се поделени околу прашањето за должноста на поединецот да учествува во 
подобрувањето на заедницата во којашто живее (графикон 32). Оваа поделеност 
останува непроменета ако се спореди со резултатите од 2011 година (во 2011 година, 46 % 
од средношколците одговориле дека имаат лична одговорност кон заедницата; во 2018, 
48,5 % од средношколците го споделувале овој став). Кај средношколците Албанци (54,7 
37 Учесниците избираа помеѓу двете опции: „јас имам лична одговорност да се ангажирам и да се обидам да го подобрам 
општеството/локалната заедница“ и „подобрувањето на општеството/локалната заедница не е моја работа, туку работа на други и 
на политичарите“.
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%) се забележува повисока согласност дека подобрувањето на заедницата е должност 
на поединецот, во споредба со средношколците од други етнички групи. Значајна 
статистичка разлика е забележана според видот на образование; имено, гимназијалците 
во значајно повисок процент изразуваат согласност со ставот дека подобрувањето на 
заедницата е должност на поединецот. Повисок процент од студентите (58,74 %) сметаат 
дека подобрувањето на заедницата е должност на поединецот (графикон 32).

Графикон 32. Лична одговорност во поглед на грижа за заедницата, средношколци и 
студенти, во проценти, 2018 година

3.8. Доверба во други луѓе и институции

 Довербата во други луѓе и апстрактни системи претставува еден од фундаменталните 
индикатори за (не)постоење услови за градење социјален капитал. Во теориите и 
истражувањата на социјалниот капитал, довербата во други луѓе и институции (апстрактни 
системи) се врзуваат за постоење на развиен социјален капитал. И спротивно, отсуството 
на оваа доверба значителни ги намалува можностите за градење на социјалниот капитал 
(луѓето кои не пристапуваат со недоверба кон други луѓе и кои веруваат дека институциите 
на системот си ја вршат работата се помотивирани да се вклучат во активности за 
партиципација во заедницата).

3.8.1. Довербата во образованието како агенс на социјализација

 Важноста на образованието како механизам за самореализација и напредок 
во заедницата беше оценуван на скала од 1 до 4.38 Повеќе од 60 % од средношколците 
38 Каде 1 е „училиштето воопшто не е важно, а 4 – „училиштето е од особена важност“.
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изразиле согласување со ставот за исклучителната важност на образованието. Поради 
модификација на прашањето, споредба со податоците од 2011 година не беше можна. 
Анализата на податоците според полот покажа дека средношколките (68,2 % изјавиле дека 
училиштето е особено важно) даваат поголемо значење на образованието од нивните 
соученици (52,1 %). Над 70 % од средношколците Албанци високо го вреднуваат значењето 
на образованието, наспроти околу 50 % од припадниците на другите етнички групи, што 
споредено и со повисокиот степен на доверба во институции и демократски процедури 
покажува повисок степен на општа доверба на овие млади, што може да претставува 
овозможувачки фактор за развој на социјалниот капитал. Сепак, овој потенцијал може 
да се реализира само доколку демонстрираната доверба оди паралелно со повисока 
инклузија, за што нема доволно докази во рамки на ова истражување. Се покажаа мали 
статички разлики според видот на образование, каде учениците од стручните училишта 
(63,4 % изјавиле дека училиштето е особено важно) повеќе го вреднуваат значењето на 
образованието од гимназијалците (56,3 %).

 Речиси идентичен процент на студенти (64,9 %) оцениле дека студирањето е од 
особена важност. Како и во случајот со средношколците, и овде жените (68,2 %) повисоко 
го вреднуваат образованието од мажите (58,9 %). Анализата на податоците според 
етничката припадност покажа дека студентите Албанци (73,6 %) и Роми (81,3 %) повеќе од 
сите други заедници39 високо ја вреднуваат важноста на образованието.

Графикон 33. Перцепција за важност на образованието, кај средношколци и студенти, во 
проценти, 2018 година

 Од добиените резултати може да се констатира дека младите покажуваат висок 
степен на доверба во образовниот систем и го сметаат за релевантен механизам 
за самореализација во општеството, заклучок кој се потврдува и со резултатите од 
истражувањето на степенот на доверба во различни институции, кои се анализирани во 
рамки на ова поглавје.
39 Македонци (61,9 %), Турци (61,5 %), Срби (59,1 %), Бошњаци (63,6 %), Власи (50 %).
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3.8.2. Перцепции за грижата на избраните функционери за младите и нивните потреби

 Кога станува збор за довербата во работата на локалните и државните функционери,40 
повеќе од две третини (71,3 %) од средношколците сметаат дека локалните функционери 
многу малку или воопшто не се грижат за потребите на младите, споредено со 68,5 % од 
средношколците во 2011 година кои го споделувале овој став. Во однос на ова прашање 
не се забележуваат разлики во перцепциите на средношколците од 2011 и 2018 година. 
За споредба, три четвртини од студентите сметаат дека избраните локални функционери 
многу малку или воопшто не се грижат за младите и нивните потреби. 

 Уште повисок процент (75,8 %) од средношколците сметаат дека избраните државни 
функционери покажуваат мала или никаква грижа за младите и нивните потреби 
(графикон 34). 

 Повеќе од 70 % од студентите сметаат дека државните функционери воопшто 
или многу малку се грижат за потребите на младите (графикон 34). Повисок процент од 
студентите Албанци (51,93 %) и Власи (50 %) сметаат дека државните функционери воопшто 
не се грижат за потребите на младите.

Графикон 34. Перцепции за грижа на државните функционери за младите, средношколци 
и студенти, во проценти, 2018 година

 Резултатите од анализата покажаа дека постои висок степен на незадоволство и 
кај средношколците и кај студентите од заложбите на локалните и државните избрани 
функционери во однос на адресирањето на проблемите и интересите со кои се соочуваат 
младите.

3.8.3. Влијание на властите врз секојдневниот живот на младите

 Учесниците во истражувањето имаат генерално негативна перцепција во поглед 
на потенцијалот за сопствено влијание врз процесите на носење одлуки. Сепак, кај 
значаен дел од нив постои перцепција дека одлуките што ги носат властите  имаат силно 
влијание врз нивните животи. Имено, повеќе од две третини од средношколците сметаат 
дека работата на властите има умерено до големо влијание врз нивните животи (62,3 % 
40 Учесниците ги даваа одговорите на скала од 1 до 4, каде 1 означува „не се грижат за младите, а 4 – „многу се грижат за младите“.
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– графикон 35). Овие перцепции остануваат непроменети доколку направиме споредба 
со одговорите на нивните врсници од 2011 година (64,6 % сметаат дека овие одлуки 
имаат делумно до големо влијание врз нивните животи). Кај Албанците се забележува 
поголема согласност со тврдењето дека одлуките на властите „воопшто не влијаат“ врз 
нивните животи. Имено, повеќе од четвртина од овие средношколци го застапуваат овој 
став. Споредбата на податоците според видот на образование покажа дека учениците во 
гимназиско образование посилно го чувствуваат влијанието на активностите на властите 
во споредба со учениците во стручно образование.

 Речиси идентичен процент од студентите (60,54 %) сметаат дека властите имаат 
умерено до големо влијание врз нивните животи (графикон 35). Студентите Албанци (22,22 
%) се издвојуваат по тоа што во повисок процент од другите групи сметаат дека одлуките 
на властите воопшто немаат влијание врз нивните животи. 

Графикон 35. Перцепција за влијание на властите врз секојдневниот живот на младите, 
средношколци и студенти, во проценти, 2018 година

3.8.4. Влијание на невладините/непрофитните организации врз секојдневниот живот 
на младите

 Повеќе од 40 % од средношколците сметаат дека активностите на невладините 
организации имаат умерено до големо влијание врз нивните животи,41 наспроти 27,5 % 
од учесниците кои сметаат дека невладините организации „немаат никакво влијание“ 
врз нивните животи. Во однос на ова прашање не постојат разлики со резултатите од 
истражувањето на социјалниот капитал на младите средношколци во 2011 година (42,7 
%). Извесни разлики се забележуваат и при анализата на одговорите според видот на 
образование; учениците во средно стручно образование во повисок процент (30,2 %) 
сметаат дека невладините организации немаат никакво влијание врз нивниот живот во 
споредба со учениците од гимназиско образование (22 %).

 Слични резултати се забележуваат и во одговорите на студентите. Меѓу нив, 37,8 
41 Учесниците одговорите ги даваа на скала од 1 до 4, каде 1 означува „воопшто не влијаат“, а 4 – „имаат големо влијание“.
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% сметаат дека работата на невладините организации има одредено влијание врз 
нивните животи, додека 25,6 % сметаат дека невладините организации воопшто немаат 
вакво влијание. Беа забележани одредени разлики во однос на етничката припадност на 
студентите, при што се издвоија Албанците (15,8 %) кои сметаат во повисок процент од 
студентите од другите етнички групи дека невладините организации со своето работење 
имаат реално влијание врз нивните животи. 

 Резултатите на прашањето за влијанието на невладините организации врз 
личниот и професионалниот развој на младите покажуваат поделеност, која е во извесен 
степен очекувана ако се земе предвид споредбата со перцепциите на средношколците 
за севкупното влијание на невладините организации врз животот на младите. Во овој 
контекст, средношколките (43,4 % сметаат дека имаат умерено до големо влијание) 
релативно попозитивно го оценуваат влијанието на невладините организации во овој 
домен во споредба со средношколците (35,3 % – статистички значајна разлика со мал 
ефект). Идентични резултати се забележани во одговорите на студентите. Се издвојуваат 
студентите Роми, меѓу кои 43,8 % сметаат дека невладините организации имаат големо 
влијание врз нивниот личен и професионален развој.



51

3.8.5. Доверба кон други луѓе и институции

 Кога станува збор за довербата во институции,42 образовните институции се 
институциите во кои средношколците имаат најголема доверба (3,54на скала од 1 до 
5). Втора по ранг институција во која се ужива најголема  доверба е армијата (3,48). 
Средношколците, исто така, умерена доверба покажуваат кон здравството (3,15), царината 
(3,10), судството (3,03), Народниот правобранител (3,09). Најмала доверба покажуваат кон 
политичките партии (2,26), Собранието (2,78), Владата (2,69) и медиумите (2,86). Резултатите 
се претставени на графикон 36.

Средношколците Албанци имаат значајно повисока доверба во здравствениот систем, 
судството, полицијата, Собранието, Владата и политичките партии во споредба со 
средношколците Македонци, кои покажуваат мала доверба кон овие институции.

Табела 2. Доверба во институции според етничка припадност, средношколци 2018 година, 
просечни вредности

 Студентите генерално покажуваат помала доверба кон сите испитувани институции 
во споредба со средношколците. Најголема, иако генерално умерена доверба, се 
покажува кон образовниот систем (3,32), невладините организации (3,13), меѓународните 
организации (3,11) и армијата (3,11). Студентите имаат најниска доверба во политичките 

42 Довербата во институциите беше испитувана на скала од 1 до 5, каде 1 означува „воопшто не им верувам“, а 5 – „многу им 
верувам“.
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партии (2,19), Владата (2,47), Собранието (2,57), медиумите (2,52) и локалните власти (2,59). 
Студентките имаат поголема доверба во царината и судството (графикон 36).

Графикон 36. Доверба во институции, просечни вредности, 2018 година

 Во однос на ставовите за доверба кон други луѓе и улогата на структурите на 
моќ – другите институции во општеството, средношколците генерално го потврдуваат 
нискиот степен на доверба манифестиран кон различните општествени институции. 
Имено, запрашани за начинот на кој се води државата43 средношколците доминантно 
го застапуваат ставот дека моќта и власта примарно се користат за остварување на 

43 Учесниците имаа можност да бираат меѓу два екстремни ставови: „државата е водена од малкумина со големи интереси кои си 
гледаат само за себе“ и „државата работи за доброто на сите“.
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лични интереси. Во истражувањето, повеќе од 70 % од средношколците го застапуваат 
овој став. Кога станува збор за општата доверба,44 мнозинството средношколци (70,8 %) 
сметаат дека најголем дел од луѓето во меѓусебните односи се водени од лична корист. 
Средношколките покажуваат помал степен на доверба отколку средношколците, додека 
Албанците (45,7 %) повеќе од сите други етнички групи сметаат дека „повеќето луѓе ќе се 
обидат да бидат фер“ во односите со другите луѓе. Најнизок степен на доверба во луѓе 
се забележува кај Србите и Ромите – околу 14 % од учесниците сметаат дека луѓето во 
меѓусебните односи настојуваат да бидат фер. 

 Поделеност се јавува во однос на ставовите за доверба кон невладините 
организации – сепак 52,8 % од средношколците во истражувањето сметаат дека тесните 
интереси доминираат и во работата на невладините организации.  

 Речиси еднаков процент од студентите (76,83 %) сметаат дека државата се води 
согласно тесни лични интереси, а половина од нив сметаат и дека истиот принцип е 
доминантен и во функционирањето на невладините организации. Она што се забележува 
е дека недовербата кон други луѓе расте со возраста, па кај студентите таа е уште поизразена 
– 76,4 % сметаат дека во повеќето луѓе не може да се има доверба. Во анализата на 
податоците според полот се покажа дека студентките покажуваат поголема доверба кон 
невладините организации (52,4 %) од студентите (44,1 %). Кога станува збор за невладините 
организации, високиот степен на недоверба манифестиран кај средношколците Роми е 
значајно намален кај студентите Роми – тие се група која во повисок процент од студентите 
од другите етнички групи покажува доверба кон невладините организации (66,7 %). Во 
однос на довербата во други луѓе, Турците (42,9 %) и Ромите (53,9 %) покажуваат повисока 
општа доверба во луѓето.

3.9. Слобода на изразување

 Блокот прашања за слобода на изразување се релевантни од аспект на добивање 
сознанија за разбирањето на основните демократски процеси. Слободата на изразување 
е релевантна да се разгледува и од аспект на постоење на (само)наметната цензура кај 
младите и нивниот однос кон авторитетите. Овој блок прашања исто така е значаен за 
разбирањето на ставовите на младите за одговорноста што ја повлекува оваа слобода, 
вклучувајќи го и говорот на омраза.

3.9.1. Споделување на мислење на час/предавање

 Запрашани колку се чувствуваат слободни да го споделат своето мислење на 
часовите, 76,7 % од средношколците одговориле дека генерално се чувствуваат слободни. 
Сепак, околу од две третини чувствуваат повремена непријатност да го направат тоа (63,2 
%), додека повеќе од половина (52,6 %) се воздржуваат од споделување на своето мислење 
на часовите. Една третина од средношколците чувствуваат непријатност да споделат 
мислење и надвор од часовите. Учесниците беа прашани и колку им е важно во рамки на 
образованието да слушаат мислења и ставови кои се разликуваат од нивните. За повеќе 
од 80 % од средношколците што учествуваа во истражувањето можноста да се слушнат 
различни мислења на училиште е важна, дури и кога овие мислења не се во согласност 
со нивните. Ова е поважно за средношколките (83,9 %) отколку за средношколците (76,8 
%). Средношколците Турци и Бошњаци во понизок процент се чувствуваат слободни да 
споделат мислење на часовите. 

 Речиси идентичен процент од студентите (76,1 %) се чувствуваат слободни да го 
44 Учесниците имаа можност да бираат меѓу два екстремни ставови: „државата е водена од малкумина со големи интереси кои си 
гледаат само за себе“ и „државата работи за доброто на сите“.
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споделат своето мислење на предавањата. Сепак, меѓу нив повеќе од две третини 
понекогаш се чувствуваат непријатно кога треба да го искажат своето мислење на 
факултет, а значително повисоки 72,8 % се воздржуваат од споделување на своето 
мислење на предавањата. Речиси половина (49,9 %) не се чувствуваат пријатно да го 
споделат своето мислење во комуникацијата со колегите надвор од наставниот процес. 
Иако генерално висок, но компаративно понизок процент од студенти (72,3 %) во споредба 
со средношколците позитивно ја оценуваат можноста да бидат изложени на различни 
мислења на факултет. 

 Повеќе од две третини од анкетираните средношколци сметаат дека учениците 
секогаш треба да го искажат своето мислење, дури и кога овие мислења се судираат со 
мислењата на професорите (графикон 37). Во поглед на ова прашање се забележува 
значајна разлика во однос на полот. Имено, значително повисок процент на средношколки 
(73 %) сметаат дека мислењата треба јавно да се изразуваат, во споредба со 61,9 % од 
средношколците кои го споделуваат овој став. Анализата на податоците според етничката 
припадност покажа дека највисок е процентот меѓу средношколците Македонци (69,6 
%) кои го споделуваат овој став, а најнизок меѓу Бошњаците, од кои 57,1 % сметаат дека 
мислењата секогаш треба да се споделуваат јавно на училиште. Овој став повеќе го 
споделуваат учениците во гимназиско образование (73,8 %), во споредба со учениците од 
стручните училишта (65,6 %). 

 Речиси идентичен процент од студентите (66,05 %) го споделуваат ставот дека 
нивните мислења треба да се споделат јавно независно од мислењата на професорите, 
што претставува релативно висок процент на учесници кои покажуваат свесност за 
важноста на слободата на изразување во образовните институции (графикон 36).  
Немам став, Учениците/студентите подобро е да си молчат, затоа што со искажување
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на спротивно мислење нема да постигнат ништо и можат само да си наштетатУчениците/
студентите треба да го кажат своето мислење, без разлика на последиците.

Графикон 37. Јавно изразување мислење на училиште/факултет, 2018 година

 Повеќе од една третина (38,3 %) од средношколците се воздржале од споделување 
мислење на час затоа што мислеле дека грешат; 18,3 % тоа не го направиле поради страв 
од осуда, додека 17,7 %  од страв да не добијат пониска оценка.

 Главните причини за воздржување од споделување на своето мислење на 
часовите остануваат исти – 42,3 % од студентите се воздржале од споделување мислење 
на предавање поради несигурност во исправноста на своите мислења (мислеле дека 
грешат). Стравот од осуда е причината за воздржување од слободно изразување кај 17,3 % 
од испитаниците, додека за 14,9 % тоа стравот дека нивното мислење не е во согласност 
со ставовите на професорот (графикон 38). 

 Кога станува збор за причините за воздржување од споделување мислење надвор 
од часовите и училиштето, средношколците како главни причини ги издвојуваат стравот 
од грешка (26 %), избегнувањето конфронтација со околината (25,2 %), како и стравот 
дека нивното мислење може да биде навредливо за соговорниците (20,9 %).

 Избегнувањето конфронтација (25,2 %) и стравот од „погрешно“ мислење (24,8 %) 
се доминантни причини за студентите за воздржување од споделување мислење надвор 
од предавањата.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

10.57%

67.88%

21.55% 18.48%

15.47%

66.05%



56

Графикон 38. Воздржување од споделување мислење, средношколци и студенти, просечни 
вредности, 2018 година

 Кога ќе слушнат мислење кое е во согласност со нивните размислувања и ставови, 
62 % од средношколците изјавија дека јавно изразуваат поддршка; 17,2 % разговараат со 
соученикот по часовите, додека 16,8 % разговараат за кажаното со соучениците.

 Студентите во нешто понизок процент изразуваат јавна поддршка со ставови 
и мислења на колегите со кои се согласуваат – 43,1 %. Сепак, во повисок процент од 
средношколците одлучуваат да разговараат со колегата/колешката по предавањето (23,6 
%) и разговараат со другите колеги за кажаното (24,5 %).

 Повеќе од една третина (34,6 %) од средношколците изјавија дека кога на час од 
нивните соученици ќе слушнат мислење со кое воопшто не се согласуваат, се обидуваат да 
го разберат гледиштето на соученикот. Понизок процент (27,9 %) јавно се спротивставуваат 
на кажаното, додека 14,4 % избегнуваат контакт во иднина со односниот ученик. 
Рангирањето на реакциите е идентично и во случајот на студентите. Имено, повисок 
процент студенти (41,2 %) се обидуваат да ја разберат перспективата на соговорникот, 
меѓутоа значително понизок процент (17,3 %) изразуваат јавно противење, додека 12,7 % 
избегнуваат контакт во иднина. 

 Поинакви се одговорите во случај кога учесниците се соочени со мислења кои 
според нив се навредливи за соученици. Во овој случај, 31,7 % од средношколците изјавија 
дека јавно се спротивставуваат на кажаното, 18,3 % бараат од соученикот мислењето да 
си го задржи за себе, додека 14,3 % избегнуваат контакт во иднина. Студентите изразија 
различни видови на реакции на нешта што ги сметаат за навредливи. Имено, значително 
понизок процент од нив јавно се спротивставуваат на кажаното (21,2 %), 24,4 % се изјаснија 
дека се обидуваат да ја разберат перспективата на колегата/колешката, додека 18,6 % 
избегнуваат понатамошен контакт со лицето.

 Запрашани да го дефинираат поимот говор на омраза, 39,7 % од средношколците 
изјавиле дека станува збор за „изјава која има за цел да навреди некого поради 
припадност на одредена група“, 28,4 % дека тоа се „зборови насочени кон одредено лице 
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или група кои ги карактеризираат на негативен и стереотипичен начин“, помал процент 
дека е  „поим кој се користи за опишување на негативни и контроверзни изјави“ (14,7 %) 
и 14,2 % го дефинираат поимот како „изјави кои предизвикуваат штетно однесување (на 
пример, стрес, исклученост)“.

 Кај студентите, 33,2 % сметаат дека говорот на омраза претставува „изјава која 
има за цел да навреди некого поради припадност на одредена група“, 29,1 % дека тоа се 
„зборови насочени кон одредено лице или група кои ги карактеризираат на негативен 
и стереотипичен начин“, а помал процент (помалку од 13 % за секое) се согласуваат со 
другите две тврдења.

3.9.2. Отвореност кон различни форми на протест

 Со истражувањето се настојуваше и да се утврди дали средношколците и студентите 
учествувале или се подготвени да учествуваат во различни форми на изразување 
протест (потпишување петиција, учество во протести, бојкот на настава). Резултатите од 
истражувањето спроведено во средните училишта покажа дека околу 22 % зеле учество 
во вакви активности; дека повеќе од 40 % покажуваат подготвеност за учество, додека 
една третина не би учествувале (графикон 39). Анализата според етничката припадност 
покажа дека меѓу средношколците Турци (41,9 %), Роми (40,7 %) и Бошњаци (45 %) е повисок 
процентот на учесници кои никогаш не би учествувале во некоја форма на протест.

Графикон 39. Учество во протести како форма на изразување незадоволство, 
средношколци и студенти, во проценти, 2018 година

 Слични резултати се добија и во рамки на одговорите на студентите (графикон 39). 
Анализата на податоците според полот на учесниците покажа дека мажите во повисок 
процент учествувано во сите наведени форми на протест во споредба со жените, меѓутоа 
не постои разлика во поглед на подготвеноста да се учествува во овие активности. 

 Средношколците се поделени околу прашањето дали нивните часови треба да бидат 
прекинувани поради ученички протести. Учениците Албанци (кумулативен процент 78,6 
%) најсилно се согласуваат со ставот дека часовите не треба да бидат прекинувани поради 
протести, додека овој став го делат 45,4 % од Македонците и само 33,3 % од Бошњаците. 
Учениците од средните стручни училишта (56,2%) повеќе се согласуваат со овој став од 
учениците од гимназиите (43,1%).
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 Кај студентите процентот на учесници кои сметаат дека предавањата не треба да 
бидат прекинувани од студентски протести  е нешто повисок – 57,7 %.  Студентите (64 %) 
во нешто повисок процент се согласуваат со овој став од студентките (60 %). Анализата 
на податоците според етничката припадност покажа дека во рамки на сите етнички групи 
доминантен е ставот дека предавања не треба да бидат прекинувани.

 Од друга страна, средношколците доминантно (83,8 %) го застапуваат ставот дека 
училиштата треба да бидат места за слободно изразување на мислење и протест. Овој 
став најмногу го застапуваат Македонците (85,7 %), Власите (83,3 %), Албанците (83,2 %), а 
помалку Турците (71,5 %) и Ромите (62,9 %). 86,9 % од студентите се согласуваат со ставот 
дека факултетите треба да бидат места на слободно изразување и протест.

4. ЗАКЛУЧОК

 Интерпретацијата на податоците и формулирањето на заклучоците се реализирани 
земајќи предвид низа методолошки ограничувања наметнати од целите и начинот на 
реализација на истражувањето. Имено, истражувачкиот инструмент беше развиен да 
овозможи споредба со истражувањето на средношколската популација реализирано во 2011 
година, што оневозможи „осовременување“ на дел од темите и прашањата. Дополнително, 
начинот на реализација на процесот на собирање податоци (самостојно пополнување на 
анкетните прашалници од страна на учесниците) и обемот на истражувачкиот инструмент 
(над 50 прашања) ја ограничи можноста за вклучување на прашања кои би овозможиле 
продлабочена анализа на одделни резултати. Во оваа насока, препорака за идните 
истражувачки обиди е да се насочат кон анализа на различните искуства и перцепции 
условени од различните социокултурни фактори и средини кои го обликуваат искуството 
на младите.

 Резултатите од истражувањето на социјалниот капитал на средношколците и 
студентите упатуваат на отсуство на активности, околина и реализација на социјалниот 
капитал на младите. Низ анализата се провлекуваат две клучни констатации од на 
одговорите на младите учесници: прво, дека состојбите остануваат речиси непроменети 
осум години по првото истражување во однос на развојот на социјалниот капитал кај 
младите; второ, дека социјалниот капитал, мрежите на поврзување и соработка, формите 
на ангажман на младите во заедницата и довербата во општествените институции имаат 
тенденција на опаѓање со стапувањето на младите во возрасна доба. Во поглед на првиот 
заклучок, поразителен е фактот што настаните во периодот меѓу двете истражувања, во 
чии рамки беа иницирани и автентични ученички и студентски движења, не упатуваат на 
постоење на овозможувачка околина, развој и ефектуирање на социјалниот капитал на 



59

младите. Имено, и покрај повеќе случаи на младински активизам во минатата деценија, 
овие настани и процеси се чини дека не оставиле трајно влијание врз перцепциите и 
ставовите на младите во однос на одговорноста и интересот за ангажман во заедницата. 
Во контекст на вториот заклучок, резултатите покажуваат дека студентите се уште 
позатворени во однос на остварувањето врски со околината и вклучувањето во какви 
било форми на ангажман во заедницата надвор од активности посветени на нивниот 
личен развој. Во рамки на нискиот процент на млади кои сепак доброволно преземаат 
активности за решавање (и на сопствените) проблеми во заедницата, очигледно е 
отсуството на целна-рационалност на овие иницијативи. Значаен дел од нив тоа го 
прават „без посебна причина“, што упатува на отсуство на цел и свест за влијанието на 
овој ангажман. Иако номинално младите демонстрираат култура на алтруизам (очигледна 
преку одговорите за лична одговорност кон заедницата и подготвеноста волонтерски да 
се ангажираат), таа не се ефектуира преку конкретна акција.
 
 Кога станува збор за институциите кои можат да влијаат поттикнувачки врз развојот 
на социјалниот капитал кај младите – образовниот систем и семејството, општиот заклучок 
е дека тие немаат вакво влијание. Имено, од резултатите може да се заклучи дека младите 
луѓе негуваат односи во семејството засновани на доверба (што може да се утврди 
преку одговорите на прашањата за лица на кои им се обраќаат за помош и поддршка, 
разговори за актуелни настани со родителите и субјективната оценка за родителите како 
поддршка), меѓутоа семејството не игра улога на значајна детерминанта за вклучување во 
доброволни активности во заедницата. Дополнително, се покажа дека образовниот систем 
исклучително малку го користи својот потенцијал за градење на социјалниот капитал кај 
младите: од нив многу малку се бара да бидат информирани за актуелните настани во 
општеството, исклучително низок процент од младите како дел од образовниот процес 
имале комуникација со институции, биле поттикнати на споделување и размена на идеи, 
или пак учествувале во волонтерски активности во рамки на школувањето. Дополнително, 
младите покажуваат ниска свесност за постоењето (особено во случајот на студентите) 
или изразуваат  мал интерес за работата на средношколските/студентските организации 
како претставнички тела на студентите во образовните институции.

 Кога станува збор за формите на конвенционално граѓанство, може да се заклучи 
дека младите номинално сметаат дека тие се важни, но поразителен е податокот за 
нивната апатија и песимизам во поглед на можноста да влијаат врз процесите на носење 
одлуки, од нивните микросредини – училиштата и факултетите, до локалните заедници 
и општеството. Во контекст на ова треба да се спомене високиот степен на недоверба 
кој се манифестира кон значителен број општествени институции. Токму високиот 
степен на недоверба може да претставува значаен инхибирачки фактор за развојот на 
социјалниот капитал на долг рок, што се покажува и преку споредбата на одговорите на 
средношколците и студентите.

 Во поглед на слободата на изразувањето, иако младите го застапуваат гледиштето 
дека сопствениот став треба јавно да се искаже без оглед на тоа дали е во согласност со 
ставовите на авторитетите, значителен дел од нив се воздржувале од споделување на 
своите мислења поради несигурност и став од осуда. 

 Конечно, перцепцијата за неможност за вршење влијание во средината, нискиот 
степен на доверба во други луѓе и институции, исклучително ниската вклученост во 
доброволни иницијативи за помош на заедницата покажуваат дека младите во земјата 
остануваат енкапсулирани во рамки на примарните групи, додека учеството во јавната 
сфера главно е врзано за прагматични цели. Овие околности оневозможуваат развој на 
односи и соработка кои го збогатуваат социјалниот капитал и ја поттикнуваат нивната 
социјализација во активни граѓани.
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5. ПРЕПОРАКИ 

Проблеми и интереси на младите

1. Зголемена видливост на мерките за самовработување, полесно вработување на младите 
што треба да го овозможи АВРМ.
2. Креирање на локална понуда на културни и забавни настани за млади во помалите 
градови од страна на Министерството за култура.
3. Овозможување и креирање на поголем број воннаставни активности на средношколците 
согласно нивните интереси и контекстот во кој се наоѓаат. 

Граѓанско учество и волонтерство

1. Вклучување на волонтерството како вредност во рамки на образовниот процес 
2. Промоција и поттикнување на волонтерството во рамките на образовниот процес преку 
соработка со невладиниот сектор, приватниот сектор и локалните заедници.
3. Воведување на општокорисна работа преку креирање програми за волонтирање од 
страна на образовните институции и локалните заедници.
4. Вклучување и консултирање на младите во креирање активности за локалната заедница 
преку воспоставување на функционални локални младински совети во рамки на секоја 
општина.

Социјална вклученост, можности

1. Градење на конкурентни кадри за пазарот на трудот од страна на образовниот систем.
2. Креирање на економски политики и стимулативни мерки за вработување и развој на 
претприемништво кај младите. 
3. Кариерно насочување на младите од најрана возраст во рамки на образовниот процес. 

Поддршка од образовниот систем

1. Поттикнување граѓански активизам и општествена одговорност кај младите низ сите 
степени на образовниот процес преку: ревидирање на наставните содржини, воведување 
на современи примери и простор за практично применување на вештините во рамките 
на образовниот процес.
2. Обезбедување можности за личен развој на младите, паралелно со кариерниот развој.
3. Фокусирање на педагошко-психолошките служби на менталното здравје и личниот 
развој на учениците преку нивно ослободување од административните задачи, односно 
зголемување на работните тимови. 
4. Обезбедување на дополнителни обуки за професорите и стручниот кадар за давање 
поддршка при дискриминација, насилство и решавање на проблемите на младите.
5. Ревидирање на наставните програми и учебните помагала, со ставање акцент на 
резултатите од учењето и зголемувањето на вештините на учениците. 
6. Поттикнување на младите во текот на образовниот процес за редовно и ефективно  
комуницирање со локалните и националните институции со цел застапување за нивните 
интереси. 

Учество на младите во процесите на носење одлуки во образовните институции

1. Создавање на овозможувачки услови за младинско организирање и учество во носењето 
на одлуки на ниво на училишта, на локално и национално ниво, преку воспоставување 
младински претставнички тела.
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2. Поддршка на младинското организирање преку градење капацитети за успешно 
креирање и раководење на младински тела. 
3. Креирање механизми за вклучување на младите во сфери кои се од нивен личен интерес, 
како што се образовните политики и процесите на креирање на младински политики и 
одлуки кои ги засегаат.

Лична одговорност, склоност кон дејственост – активизам

1. Зголемување на политичката писменост кај младите преку нивно вклучување во 
носењето одлуки кои ги засегаат и едукација за механизмите на директно демократско 
учество со особен акцент на правото на глас.
2. Ревидирање на програмите за граѓанско образование и нивно дополнување со 
практични вежби и знаења со цел промоција на концептот на активно граѓанство.
3. Локалните и државните функционери да ги адресираат проблемите со кои се соочуваат 
младите и да работат кон изнаоѓање решенија заедно со младите. 
4. Создавање можност за слободно изразување во рамките на образовниот систем преку 
промоција на дебата, активно граѓанство, волонтерство и младинско организирање. 
5. Зголемување на нивото на доверба кон државните институции преку запознавање на 
младите со нивната работа и промоција на постоечките механизми за застапување пред 
институциите.
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АНЕКС – ПРЕГЛЕД НА ИСТРАЖУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

ПРАШАЛНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

1. Кој е најголемиот проблем во твојот град што сакаш да го видиш решен што побрзо? 
(Обележи само еден проблем, оној кој според тебе е најголем.) 
1. Насилството и криминалот
2. Алкохолизмот и наркоманијата
3. Квалитетот и достапноста на образованието
4. Чистотата на градот и неговата животна средина
5. Инфраструктурата на градот (пр. сообраќај и паркирање, патишта, водовод и 

канализација, квалитет на јавниот превоз и сл.)
6. Достапноста и квалитетот на здравствените услуги
7. Економијата и недостигот од работни места
8. Личните слободи на граѓаните
9. Меѓуетничката нетолеранција
10. Корупцијата
11. Културниот живот и забавата
12. Пристапот до информации
13. Друго (напиши) ____________________

2. Размислувајќи за проблемите што ги гледаш во твојот град, колку сметаш дека ти лично 
можеш да промениш, односно да придонесеш да се решат овие проблеми?

Ништо не можам да променам    1    2    3    4    Многу можам да променам

3. Дали некогаш си работел, си учествувал во акција заедно со друг или во група за да 
решите одреден проблем во градот каде што живееш? 
1. Да, и тоа во последните 12 месеци
2. Да, но не во последните 12 месеци
3. Не, никогаш

4. Дали некогаш си учествувал во каква било волонтерска работа или активност? Под 
волонтерска работа подразбираме доброволно давање услуги, знаења и вештини и/или 
вршење други активности во полза на други лица, организации, институции и слично, без 
надомест.
1. Да, и тоа во последните 12 месеци (премини на прашање бр. 5)
2. Да, но не во последните 12 месеци (премини на прашање бр. 5) 
3. Не, никогаш (прескокни го прашањето бр. 5 и премини на прашање бр. 6) 

5. Ако си волонтирал, како започна да волонтираш? Обележи ги сите одговори што 
одговараат во твојот случај.
1. Друг член на семејството веќе беше ангажиран како волонтер
2. Јас (или некој од моето семејство) добивав услуги од организацијата за која подоцна 

волонтирав
3. Бев замолен од другар да помогнам
4. Бев многу заинтересиран за прашањето за кое работев
5. Волонтеризмот ми беше обврска за училиште
6. Бев принуден да волонтирам (од страна на родителите/старателите, законот, друг и 

сл.)
7. Едноставно се вклучив, така се чувствував – нема некоја посебна причина
8. Друго (напиши) ____________________
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6. Ако не си волонтирал, а имаш можност и време, можеш ли да се замислиш како волонтер 
на заедницата/градот? (Запомни дека те молиме да одговараш искрено.)
1. Сигурно да
2. Најверојатно да
3. Најверојатно не
4. Сигурно не
5. 5.  Имам волонтирано

7. Колку често разговарате или сте разговарале дома за локалните проблеми и актуелните 
настани во твојот град?
1. Често
2. Понекогаш
3. Ретко
4. Никогаш

8. Ако размислуваш за некои активности кои би сакал да ги преземеш во иднина, дали 
сметаш дека твоите родители/старатели би те поддржале во повеќето твои одлуки и 
желби или мислиш дека тие поверојатно би се противеле?
Моите родители/старатели би се противеле   1   2   3   4  Моите родители/старатели би ме 
на речиси сите мои одлуки и желби               поддржале во  повеќето мои одлуки и желби                                               

9. Генерално, доколку можеш да избереш, каде би сакал да работиш и да градиш кариера?
1. Во државна/локална управа (администрација)
2. Во непрофитна/невладина организација (на пр. Црвен крст, Хабитат, ООН и слично)
3. Во бизнис-сектор
4. Доколку имам услови, не би сакал да работам и да градам кариера
5. Друго (напиши) ____________________

10. Подолу се наброени некои проблеми кои младите на твоја возраст ги наведоа како 
работи за кои се загрижени. Те молиме, по пат на обележување, секој од нив да го оцениш 
на скала од 1 до 5, при што 1 значи дека ти воопшто не се грижиш за тој проблем, а 5 значи 
дека си многу загрижен. Запомни, можеш да го заокружиш кој било број од 1 до 5, но само 
еден.

Многу се 
грижам

Се 
грижам Немам став Не се 

грижам

Воопшто 
не се 

грижам
Сексуално преносливи 
болести како ХИВ, ХПВ и 
слично

5 4 3 2 1

Малолетничка бременост 5 4 3 2 1

Абортус 5 4 3 2 1
Малолетнички бракови 5 4 3 2 1
Дискриминација и 
предрасуди 5 4 3 2 1

Наркоманија и алкохолизам 5 4 3 2 1
Пристап до квалитетно 
образование 5 4 3 2 1
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Пристап до квалитетно 
здравство 5 4 3 2 1

Невработеност и слаба 
економија 5 4 3 2 1

Недостаток од културни/
забавни настани 5 4 3 2 1

Чиста околина 5 4 3 2 1
Нетранспарентност 
и немање пристап до 
информации

5 4 3 2 1

Корупција 5 4 3 2 1
Лични слободи и права на 
граѓаните 5 4 3 2 1

Меѓуетничка нетолеранција 5 4 3 2 1
Слаба инфраструктура 
(патишта, водовод, 
канализација)

5 4 3 2 1

11. Земајќи предвид во кој град и во кои семејно-воспитни услови си растен, дали сметаш 
дека во животот ти биле дадени доволно можности или сметаш дека на другите им било 
дадено повеќе и имаат поголеми шанси за успех?

Тука за мене нема никакви можности    1     2     3     4     Обезбедени ми се сите можности

Во овој дел од прашалникот прво ќе има прашања за некои активности во рамките на 
твоето средно училиште, а потоа неколку прашања за твоите ставови.

12. Како си поминуваш во средно училиште?

1. Одлично си поминувам
2. Добро си поминувам
3. Лошо си поминувам
4. Ужасно си поминувам
5. Не знам, имам измешани чувства

13. Што од долунаведеното веќе си го направил на училиште? (Можеш да обележиш повеќе 
одговори што одговараат.)
Имам напишано писмо/е-пошта до непознато лице/институција
Имам одржано говор или усна презентација
Имам учествувано во дебата/дискусија во која требаше да убедам некого во мојот став
Имам посетено државна/општинска институција
Ниедно од гореспоменатото

14. Дали на училиште, при изучувањето на некој од училишните предмети, се бара од тебе 
да ги следиш актуелните политички настани во твојот град или во државата преку читање 
дневни весници, гледање вести, ТВ, интернет или слично?

1. Да, имам такви предмети (Кои? Напиши) ____________________
2. Не, досега сум немал такви предмети
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15. Дали си имал можност да зборуваш за проблемите на младите на час?
1. Да
2. Не

16. Дали во твоето училиште има средношколска заедница/организација или некаков 
друг вид ученичко управување?
1. Да
2. Не
3. Не знам
Ако одговори со да, дали можеби знаеш кој те претставува тебе? (Напиши.)

17. Дали си учествувал во избор на претставник за средношколска заедница/организација 
или друг вид ученичко управување?
1. Да, сум учествувал
2. Не, никогаш не сум учествувал

18. Колку внимание обрнуваш на тоа што прави твојата средношколска унија/твоето 
ученичко управување?

Воопшто не обрнувам внимание     1     2     3     4     Обрнувам големо внимание

19. Кои од следниве активности си ги презел? (Заокружи ги сите активности во кои земаш 
учество.)
1. Учење странски јазик
2. Членување во спортски клуб
3. Организација за заштита на животната средина и/или животните
4. Посетувам часови по музика
5. Драмска секција
6. Членувам во невладина организација
7. Друго (напиши) ____________________
8. Не сум учествувал во ниту една вонучилишна активност

20. Сега неколку прашања за твоите планови и ставови во врска со образованието
Колку сметаш дека учениците во твоето училиште можат да влијаат врз начинот на којшто 
се носат важни одлуки во училиштето?

Реално, не можат да влијаат     1     2     3     4     Имаат големо влијание

21. Кога учениците не се согласуваат со професорите, дали сметаш дека тие треба јавно 
да го искажат своето мислење или е попаметно мислењето да си го задржат за себе? 
Обележи ја онаа реченица со која повеќе се согласуваш.

1. Учениците подобро е да си молчат, затоа што со искажување на спротивно мислење 
нема да постигнат ништо и можат само да си наштетат

2. Учениците треба да го кажат своето мислење, без разлика на последиците
3. Не знам/немам став

22. Кое планираш да биде твое највисоко завршено образование? 
1. Средно училиште
2. Факултет
3. Магистерски студии
4. Докторски студии
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23. Според тебе, колку е важно училиштето во животот?

Воопшто не е важно     1     2     3     4      Училиштето е од особена важност

24. Каде се гледаш себеси за 10 години?
1. Во градот во којшто живеам моментално
2. Надвор од градот, но во државата
3. Надвор и од градот и од државата

25. Според тебе, колку избраните локални функционери (градоначалник, советници во 
општината) се грижат за младите и нивните потреби?

Не се грижат за младите     1     2     3     4     Многу се грижат за младите

26. Според тебе, колку избраните државни функционери (пратеници, министри, раководни 
лица во институции) се грижат за младите и нивните потреби?

Не се грижат за младите     1     2     3     4     Многу се грижат за младите

27. На скала од 1 до 5 (каде 1 значи воопшто немам доверба и 5 – имам целосна доверба), 
означи колкава доверба имаш во следниве институции/организации.

Многу 
им 

верувам

Им 
верувам

Ниту им 
верувам 

ниту не им 
верувам

Не им 
верувам

Воопшто не 
им верувам

Здравствен сектор, 
вклучувајќи болници и 
амбуланти

5 4 3 2 1

Образовен сектор, 
вклучувајќи училишта 5 4 3 2 1

Царински сектор 5 4 3 2 1
Судство 5 4 3 2 1
Народен правобранител 5 4 3 2 1
Полиција 5 4 3 2 1
Државна изборна 
комисија 5 4 3 2 1

Меѓународни 
организации 5 4 3 2 1

Медиуми 5 4 3 2 1
Локални/општински 
власти 5 4 3 2 1

Невладини организации 5 4 3 2 1
Социјални медиуми 
(„Фејсбук“, „Твитер“ и сл.) 5 4 3 2 1

Собрание 5 4 3 2 1
Влада 5 4 3 2 1
Политички партии 5 4 3 2 1
Армија 5 4 3 2 1
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28. Без разлика дали во моментов имаш право да гласаш, колку е важно гласањето за тебе 
лично?

Гласањето воопшто не е важно     1     2     3     4     Гласањето е многу важно

29. Од она на што се сеќаваш додека растеше, мислиш ли дека твоите родители/старатели 
гласаа на сите избори или?...
1. На сите избори
2. Речиси на сите избори
3. Ретко
4. Не гласаа
5. Не знам

30. Колку сметаш дека одлуките кои ги носат властите влијаат на твојот секојдневен 
живот?

Воопшто не влијаат     1     2     3     4     Имаат големо влијание

31. Колку сметаш дека ти можеш да влијаеш врз тоа како работат властите?

Реално не можам да влијаам     1     2     3     4     Можам да имам големо влијание

32. Колку сметаш дека активностите спроведени од невладините/непрофитните 
организации влијаат на твојот секојдневен живот?

Воопшто не влијаат     1     2     3     4     Имаат големо влијание

33. Колку сметаш дека активностите спроведени од невладините/непрофитните 
организации влијаат на твојот личен и професионален развој?

Воопшто не влијаат     1     2     3     4     Имаат големо влијание

34. За крај, би сакале да ја добиеме твојата реакција на некои ставови. Те молиме заокружи 
еден од двата става наведени подолу, со кој повеќе се согласуваш.

1. Државата е водена од малкумина со големи интереси кои си гледаат само за себе, ИЛИ
2. Државата работи за доброто на сите

1. Невладините организации се водени од малкумина со големи интереси кои си гледаат 
само за себе, ИЛИ

2. Невладините организации работат за доброто на сите

1. Кога би имале можност, повеќето луѓе би ги искористувале другите, ИЛИ
2. Повеќето луѓе се фер во односите со другите

1. Јас имам лична одговорност да се ангажирам и да пробам да го подобрам општеството/
локалната заедница, ИЛИ

2. Подобрувањето на општеството/локалната заедница не е моја работа, туку работа на 
други и на политичарите

1. Децата ги преземаат ставовите од своите родители/старатели, ИЛИ 
2. Децата сами ги креираат своите ставови
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1. Колку и да се противат, децата на крај се претвораат во своите родители/старатели, 
ИЛИ

2. Децата најчесто се чиста спротивност на своите родители/старатели

35. Кога си соочен со проблем што не можеш сам да го решиш, се обраќаш ли некому за 
помош и поддршка:
1. Да, кај родителите/старателите
2. Да, кај мојот брат/сестра
3. Да, кај пријател
4. Да, кај професор
5. Да, кај моето момче/девојка
6. Да, кај стручно лице (напиши) ____________________
7. Да, во невладина организација
8. Не, проблемите ги решавам сам, не сметам дека можам да се потпрам на некого
9. Друго, (напиши) ____________________

36. Колку често следиш вести на следниве теми:

Секојдневно 
следам Често следам Понекогаш 

следам
Никогаш не 

следам
Религија 4 3 2 1
Забава 4 3 2 1
Наука 4 3 2 1
Спорт 4 3 2 1
Компјутери и 
информатика 4 3 2 1

Култура 4 3 2 1
Политика 4 3 2 1
Сервисни 
информации 4 3 2 1

37. Те молам изјасни се колку се согласуваш или не се согласуваш со секој од наведениве 
случаи:

Многу се 
согласувам

Се 
согласувам

Не се 
согласувам

Воопшто 
не се 

согласувам
Се чувствувам слободен да го 
споделам моето мислење на час

4 3 2 1

Понекогаш се чувствувам непријатно 
кога треба да споделам мислење на 
час

4 3 2 1

Се воздржувам од споделување на 
моето мислење на часовите

4 3 2 1

Надвор од часовите, не се чувствувам 
пријатно да го споделам моето 
мислење на училиште

4 3 2 1

Важно ми е на училиште да слушнам 
различни мислења или идеи, дури и 
кога не се во согласност со моите

4 3 2 1
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38. Поради која причина си се воздржал од споделување на твоето мислење на час? 
(Заокружи ги оние одговори што важат за тебе.)
1. Сметав дека грешам
2. Мислев дека со моето мислење ќе ги навредам соучениците
3. Сметав дека соучениците ќе ме осудуваат
4. Се плашев дека соучениците или наставникот ќе ме пријават кај директорот
5. Сметав дека професорот не се согласува со моето мислење
6. Сметав дека заради моето мислење можам да добијам пониска оценка
7. Друго (напиши) ____________________

39. Надвор од часовите, поради кои причини се имаш воздржано да споделиш идеја или 
мислење? (Заокружи ги оние одговори што важат за тебе.)
1. Сметав дека грешам
2. Сметав дека моето мислење може да навреди некого
3. Се плашев дека ќе бидам осудуван од околината
4. Не сакав да објаснувам за мојата идеја/мислење
5. Не сакав да влегувам во расправа или конфронтација
6. Се плашев да не си создавам проблеми со полицијата
7. Друго (напиши) ____________________

40. На час, кога некој од твоите соученици ќе каже нешто со што многу се согласуваш, како 
реагираш? (Заокружи ги оние одговори што важат за тебе.)
1. Јавно се согласувам со неговото мислење
2. Започнувам да го следам на социјалните медиуми 
3. Го споделувам искуството на социјалните медиуми 
4. Разговарам со соученикот надвор од часот
5. Разговарам со пријателите или соучениците за она што било кажано
6. Друго (напиши) ____________________

41. На час, кога некој од твоите соученици ќе каже нешто со што воопшто не се согласуваш, 
како реагираш? (Заокружи ги оние одговори што важат за тебе.)
1. Избегнувам да разговарам со односниот ученик во иднина
2. Го споделувам искуството на социјалните медиуми 
3. Јавно се спротивставувам на кажаното
4. Се обидувам да ја разберам неговата перспектива на гледање на нештата
5. По часот разговарам со соученикот
6. Барам од него да замолчи и мислењето да си го чува за себе
7. Разговарам со професорот за кажаното
8. Разговарам со другите соученици за кажаното
9. Ја напуштам училницата
10. Друго (напиши) ____________________

42. На час, кога некој од твоите соученици ќе каже нешто што сметаш дека е навредливо за 
некој друг соученик/соученици, како реагираш? (Заокружи ги оние одговори што важат 
за тебе.)
1. Избегнувам да разговарам со односниот ученик во иднина
2. Го споделувам искуството на социјалните медиуми 
3. Јавно се спротивставувам на кажаното
4. Се обидувам да ја разберам неговата перспектива на гледање на нештата
5. По часот разговарам со соученикот
6. Барам од него да замолчи и мислењето да си го чува за себе
7. Разговарам со професорот за кажаното
8. Разговарам со другите соученици за кажаното
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9. Ја напуштам училницата
10. Друго (напиши) ____________________

43. Според тебе, што претставува говор на омраза?
1. Изјава која има за цел да навреди некого поради припадност на одредена група
2. Поим кој се користи за опишување на негативни и контроверзни изјави
3. Изјави кои предизвикуваат штетно однесување (на пример, стрес, исклученост)
4. Зборови насочени кон одредено лице или група кои ги карактеризираат на негативен 

и стереотипичен начин
5. Друго (напиши) ____________________

44. Според тебе, колку твоето училиште ги поддржува и вклучува или не ги поддржува 
следниве групи:

Многу ги 
поддржува

Ги 
поддржува

Ниту ги 
поддржува 
ниту не ги 
поддржува

Не ги 
поддржува

Воопшто 
не ги 

поддржува

Ученици со посебни 
потреби 5 4 3 2 1

Ученици со проблеми 
со менталното здравје 5 4 3 2 1

Ученици од сиромашни 
семејства 5 4 3 2 1

Ученици со етничка 
припадност различна 
од мнозинската во 
училиштето

5 4 3 2 1

Ученици со 
нетрадиционална 
сексуална ориентација

5 4 3 2 1

45. Дали се согласуваш или не се согласуваш со следнава изјава: „Моите часови на 
училиште не треба да бидат прекинувани заради ученички протести“?
1. Многу се согласувам
2. Се согласувам
3. Не се согласувам
4. Воопшто не се согласувам

46. Дали се согласуваш или не се согласуваш со следнава изјава: „Училиштата треба да 
бидат места каде што учениците ќе можат слободно да го изразат своето мислење и да 
протестираат“?
1. Многу се согласувам
2. Се согласувам
3. Не се согласувам
4. Воопшто не се согласувам
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47. Дали си учествувал, би учествувал или никогаш не би учествувал во некоја од следниве 
активности:

Сум учествувал Сум немал можност, 
но би учествувал

Никогаш не би 
учествувал

Потпишување 
петиција 1 2 3

Бојкотирање на 
настава 1 2 3

Учество во ученички 
протести 1 2 3

Заокружи ги следниве податоци за себе:

48. Пол:
1. Машки
2. Женски

49. Возраст:
1. 14 години
2. 15 години
3. 16 години
4. 17 години
5. 18 години

50. Етничка припадност:
1. Македонец
2. Албанец
3. Турчин
4. Ром
5. Србин
6. Бошњак
7. Влав
8. Друго (напиши) ____________________

51. Дали посетуваш гимназиско или стручно образование?
1. Стручно
2. Гимназиско

52. Дали дома имаш своја соба или пак ја делиш со некој член од твоето семејство?
1. Имам своја соба
2. Мојата соба ја делам со уште еден член од моето семејство (сестра/брат или друг член 

на семејството)
3. Собата ја делиме повеќе членови на семејството
4. Живеам во средношколски дом/интернат
5. Друго (напиши) ____________________

53. Место на живеење: (На ова прашање наведи го местото каде што живееш, без разлика 
каде учиш.)
1. Село
2. Град со помалку од 10.000 жители
3. Град со повеќе од 10.000 жители
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54. Дали досега си слушнал за Младински образовен форум?
1. Не, никогаш
2. Познато ми е, меѓутоа не сум сигурен
3. Сум слушнал
4. Да, јас сум член/корисник на Младински образовен форум

ПРАШАЛНИК ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1. Кој е најголемиот проблем во твојот град што сакаш да го видиш решен што побрзо? 
(Обележи само еден проблем, оној кој според тебе е најголем.) 
1. Насилството и криминалот
2. Алкохолизмот и наркоманијата
3. Квалитетот и достапноста на образованието
4. Чистотата на градот и неговата животна средина
5. Инфраструктурата на градот (пр. сообраќај и паркирање, патишта, водовод и 

канализација, квалитет на јавниот превоз и сл.)
6. Достапноста и квалитетот на здравствените услуги
7. Економијата и недостигот од работни места
8. Личните слободи на граѓаните
9. Меѓуетничката нетолеранција
10. Корупцијата
11. Културниот живот и забавата
12. Пристапот до информации
13. Друго (напиши) ____________________

2. Размислувајќи за проблемите што ги гледаш во твојот град, колку сметаш дека ти лично 
можеш да промениш, односно да придонесеш да се решат овие проблеми?

Ништо не можам да променам    1    2    3    4    Многу можам да променам

3. Дали некогаш си работел, си учествувал во акција заедно со друг или во група за да 
решите одреден проблем во градот каде што живееш? 
1. Да, и тоа во последните 12 месеци
2. Да, но не во последните 12 месеци
3. Не, никогаш

4. Дали некогаш си учествувал во каква било волонтерска работа или активност? Под 
волонтерска работа подразбираме доброволно давање услуги, знаења и вештини и/или 
вршење други активности во полза на други лица, организации, институции и слично, без 
надомест.
1. Да, и тоа во последните 12 месеци (премини на прашање бр. 5)
2. Да, но не во последните 12 месеци (премини на прашање бр. 5) 
3. Не, никогаш (прескокни го прашањето бр. 5 и премини на прашање бр. 6) 

5. Ако си волонтирал, како започна да волонтираш? Обележи ги сите одговори што 
одговараат во твојот случај.
1. Друг член на семејството веќе беше ангажиран како волонтер
2. Јас (или некој од моето семејство) добивав услуги од организацијата за која подоцна 

волонтирав
3. Бев замолен од другар да помогнам
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4. Бев многу заинтересиран за прашањето за кое работев
5. Волонтеризмот ми беше обврска за училиште
6. Бев принуден да волонтирам (од страна на родителите/старателите, законот, друг и 

сл.)
7. Едноставно се вклучив, така се чувствував – нема некоја посебна причина
8. Друго (напиши) ____________________

6. Ако не си волонтирал, а имаш можност и време, можеш ли да се замислиш како волонтер 
на заедницата/градот? (Запомни дека те молиме да одговараш искрено.)
1. Сигурно да
2. Најверојатно да
3. Најверојатно не
4. Сигурно не
5. 5.  Имам волонтирано

7. Колку често разговарате или сте разговарале дома за локалните проблеми и актуелните 
настани во твојот град?
1. Често
2. Понекогаш
3. Ретко
4. Никогаш

8. Ако размислуваш за некои активности кои би сакал да ги преземеш во иднина, дали 
сметаш дека твоите родители/старатели би те поддржале во повеќето твои одлуки и 
желби или мислиш дека тие поверојатно би се противеле?
Моите родители/старатели би се противеле   1   2   3   4  Моите родители/старатели би ме 
на речиси сите мои одлуки и желби               поддржале во  повеќето мои одлуки и желби                                               

9. Генерално, доколку можеш да избереш, каде би сакал да работиш и да градиш кариера?
1. Во државна/локална управа (администрација)
2. Во непрофитна/невладина организација (на пр. Црвен крст, Хабитат, ООН и слично)
3. Во бизнис-сектор
4. Доколку имам услови, не би сакал да работам и да градам кариера
5. Друго (напиши) ____________________

10. Подолу се наброени некои проблеми кои младите на твоја возраст ги наведоа како 
работи за кои се загрижени. Те молиме, по пат на обележување, секој од нив да го оцениш 
на скала од 1 до 5, при што 1 значи дека ти воопшто не се грижиш за тој проблем, а 5 значи 
дека си многу загрижен. Запомни, можеш да го заокружиш кој било број од 1 до 5, но само 
еден.

Многу се 
грижам

Се 
грижам Немам став Не се 

грижам

Воопшто 
не се 

грижам
Сексуално преносливи 
болести како ХИВ, ХПВ и 
слично

5 4 3 2 1

Малолетничка бременост 5 4 3 2 1

Абортус 5 4 3 2 1
Малолетнички бракови 5 4 3 2 1
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Дискриминација и 
предрасуди 5 4 3 2 1

Наркоманија и алкохолизам 5 4 3 2 1
Пристап до квалитетно 
образование 5 4 3 2 1

Пристап до квалитетно 
здравство 5 4 3 2 1

Невработеност и слаба 
економија 5 4 3 2 1

Недостаток од културни/
забавни настани 5 4 3 2 1

Чиста околина 5 4 3 2 1
Нетранспарентност 
и немање пристап до 
информации

5 4 3 2 1

Корупција 5 4 3 2 1
Лични слободи и права на 
граѓаните 5 4 3 2 1

Меѓуетничка нетолеранција 5 4 3 2 1
Слаба инфраструктура 
(патишта, водовод, 
канализација)

5 4 3 2 1

11. Земајќи предвид во кој град и во кои семејно-воспитни услови си растен, дали сметаш 
дека во животот ти биле дадени доволно можности или сметаш дека на другите им било 
дадено повеќе и имаат поголеми шанси за успех?

Тука за мене нема никакви можности    1     2     3     4     Обезбедени ми се сите можности

Во овој дел од прашалникот прво ќе има прашања за некои активности во рамките на 
твоите студии, а потоа неколку прашања за твоите ставови.

12. Како си поминуваш на студии?
1. Одлично си поминувам
2. Добро си поминувам
3. Лошо си поминувам
4. Ужасно си поминувам
5. Не знам, имам измешани чувства

13. Што од долунаведеното веќе си го направил за време на студирањето? (Можеш да 
обележиш повеќе одговори што одговараат.)
1. Имам напишано писмо/е-пошта до непознато лице/институција
2. Имам одржано говор или усна презентација
3. Имам учествувано во дебата/дискусија во која требаше да убедам некого во мојот став
4. Имам посетено државна/општинска институција
5. Ниедно од гореспоменатото

14. Дали, на кој било од твоите предмети на факултет, се бара од тебе да ги следиш 
актуелните политички настани во твојот град или во државата преку читање дневни 
весници, гледање вести, ТВ, интернет или слично?
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1. Да, имам такви предмети (Кои? Напиши) ____________________
2. Не, досега сум немал такви предмети

15. Дали си имал можност да зборуваш за проблемите на младите на предавање?
1. Да
2. Не

16. Дали на твојот факултет има студентска организација или некаков друг вид студентско 
управување?
1. Да
2. Не
3. Не знам
Ако одговори со да, дали можеби знаеш кој те претставува тебе? (Напиши.)

17. Дали си учествувал во избор на претставник за студентска организација или некаков 
друг вид студентско управување?
1. Да, сум учествувал
2. Не, никогаш не сум учествувал

18. Колку внимание обрнуваш на тоа што прави твојата студентска организација:

Воопшто не обрнувам внимание     1     2     3     4     Обрнувам големо внимание

19. Кои од следниве активности си ги презел? (Заокружи ги сите активности во кои земаш 
учество.)
1. Учење странски јазик
2. Членување во спортски клуб
3. Организација за заштита на животната средина и/или животните
4. Посетувам часови по музика / сликарство / драма / дизајн
5. Членувам во невладина организација
6. Друго (напиши) ____________________
7. Не сум учествувал во ниту една активност

Сега неколку прашања за твоите планови и ставови во врска со образованието

20. Колку сметаш дека студентите на твојот факултет можат да влијаат врз начинот на 
којшто се носат важни одлуки на факултетот?

Реално, не можат да влијаат     1     2     3     4     Имаат големо влијание

21. Кога студентите не се согласуваат со професорите, дали сметаш дека тие треба јавно 
да го искажат своето мислење или е попаметно мислењето да си го задржат за себе? 
Обележи ја онаа реченица со која повеќе се согласуваш.
1. Студентите подобро е да си молчат, затоа што со искажување на спротивно мислење 

нема да постигнат ништо и можат само да си наштетат
2. Студентите треба да го кажат своето мислење, без разлика на последиците
3. Не знам/немам став

22. Кое планираш да биде твое највисоко завршено образование? 
1. Средно училиште (не планирам да го продолжам студирањето)
2. Факултет
3. Магистерски студии
4. Докторски студии
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23. Според тебе, колку е важно студирањето во животот?

Воопшто не е важно     1     2     3     4     Студирањето е од особена важност

24. Каде се гледаш себеси за 10 години?
1. Во градот во којшто живеам моментално
2. Надвор од градот, но во државата
3. Надвор и од градот и од државата

25. Според тебе, колку избраните локални функционери (градоначалник, советници во 
општината) се грижат за младите и нивните потреби?

Не се грижат за младите     1     2     3     4    Многу се грижат за младите

26. Според тебе, колку мислиш дека избраните државни функционери (пратеници, 
министри, раководни лица во институции) се грижат за младите и нивните потреби?

Не се грижат за младите     1     2     3     4     Многу се грижат за младите

27. На скала од 1 до 5 (каде 1 значи воопшто немам доверба и 5 – имам целосна доверба), 
означи колку доверба имаш во следниве институции/организации

Многу 
им 

верувам

Им 
верувам

Ниту им 
верувам 

ниту не им 
верувам

Не им 
верувам

Воопшто не 
им верувам

Здравствен сектор, 
вклучувајќи болници и 
амбуланти

5 4 3 2 1

Образовен сектор, 
вклучувајќи училишта 5 4 3 2 1

Царински сектор 5 4 3 2 1
Судство 5 4 3 2 1
Народен правобранител 5 4 3 2 1
Полиција 5 4 3 2 1
Државна изборна 
комисија 5 4 3 2 1

Меѓународни 
организации 5 4 3 2 1

Медиуми 5 4 3 2 1
Локални/општински 
власти 5 4 3 2 1

Невладини организации 5 4 3 2 1
Социјални медиуми 
(„Фејсбук“, „Твитер“ и сл.) 5 4 3 2 1

Собрание 5 4 3 2 1
Влада 5 4 3 2 1
Политички партии 5 4 3 2 1
Армија 5 4 3 2 1
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28. Kолку е важно гласањето за тебе лично?

Гласањето воопшто не е важно     1     2     3     4     Гласањето е многу важно

29. Од она на што се сеќаваш додека растеше, мислиш ли дека твоите родители/старатели 
гласаа на сите избори или?...
1. На сите избори
2. Речиси на сите избори
3. Ретко
4. Не гласаа
5. Не знам

30. Дали ти гласаше на последните избори (локалните избори одржани во октомври 2017 
година)?
1. Да
2. Не
3. Немам одговор

31. Дали си член на некоја политичка партија?
1. Да
2. Не сум член, но постои политичка опција која ги застапува моите политички определби
3. Не сум член на политичка партија и не постои политичка опција која ги застапува 

моите политички определби

32. Колку сметаш дека одлуките кои ги носат властите влијаат на твојот секојдневен 
живот?

Воопшто не влијаат     1     2     3     4     Имаат големо влијание

33. Колку сметаш дека ти можеш да влијаеш врз тоа како работат властите?

Реално не можам да влијаам     1     2     3     4     Можам да имам големо влијание

34. Колку сметаш дека активностите спроведени од невладините/непрофитните 
организации влијаат на твојот секојдневен живот?

Воопшто не влијаат     1     2     3     4     Имаат големо влијание

35. Колку сметаш дека активностите спроведени од невладините/непрофитните 
организации влијаат на твојот личен и професионален развој?

Воопшто не влијаат     1     2     3     4     Имаат големо влијание

36. Би сакале да ја добиеме твојата реакција на некои ставови. Те молиме заокружи еден 
од двата става наведени подолу, со кој повеќе се согласуваш.

1. Државата е водена од малкумина со големи интереси кои си гледаат само за себе, ИЛИ
2. Државата работи за доброто на сите

1. Невладините организации се водени од малкумина со големи интереси кои си гледаат 
само за себе, ИЛИ

2. Невладините организации работат за доброто на сите
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1. Кога би имале можност, повеќето луѓе би ги искористувале другите, ИЛИ
2. Повеќето луѓе се фер во односите со другите

1. Јас имам лична одговорност да се ангажирам и да пробам да го подобрам општеството/
локалната заедница, ИЛИ

2. Подобрувањето на општеството/локалната заедница не е моја работа, туку работа на 
други и на политичарите

1. Децата ги преземаат ставовите од своите родители/старатели, ИЛИ 
2. Децата сами ги креираат своите ставови

1. Колку и да се противат, децата на крај се претвораат во своите родители/старатели, 
ИЛИ

2. Децата најчесто се чиста спротивност на своите родители/старатели

37. Кога си соочен со проблем што не можеш сам да го решиш, се обраќаш ли некому за 
помош и поддршка:
1. Да, кај родителите/старателите
2. Да, мојот брат/сестра
3. Да, пријател
4. Да, професор
5. Да, кај моето момче/девојка
6. Да, кај стручно лице (напиши) ____________________
7. Да, невладина организација
8. Не, проблемите ги решавам сам, не сметам дека можам да се потпрам на некого
9. Друго, (напиши) ____________________

38. Колку често следиш вести на следниве теми:

Секојдневно 
следам Често следам Понекогаш 

следам
Никогаш не 

следам
Религија 4 3 2 1
Забава 4 3 2 1
Наука 4 3 2 1
Спорт 4 3 2 1
Компјутери и 
информатика 4 3 2 1

Култура 4 3 2 1
Политика 4 3 2 1
Сервисни 
информации 4 3 2 1

39. Те молам изјасни се колку се согласуваш или не се согласуваш со секој од наведениве 
случаи:

Многу се 
согласувам

Се 
согласувам

Не се 
согласувам

Воопшто 
не се 

согласувам
Се чувствувам слободен да го споделам 
моето мислење на предавање

4 3 2 1
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Понекогаш се чувствувам непријатно 
кога треба да споделам мислење на 
предавањата

4 3 2 1

Се воздржувам од споделување на 
моето мислење на предавањата

4 3 2 1

Надвор од предавањата, не се 
чувствувам пријатно да го споделам 
моето мислење на училиште

4 3 2 1

Важно ми е на факултет да слушнам 
различни мислења или идеи, дури и кога 
не се во согласност со моите

4 3 2 1

40. Поради која причина си се воздржал од споделување на твоето мислење на предавање? 
(Заокружи ги оние одговори што важат за тебе.)
1. Сметав дека грешам
2. Мислев дека со моето мислење ќе ги навредам колегите
3. Сметав дека колегите ќе ме осудуваат
4. Се плашев дека колегите или професорот ќе ме пријават кај деканот
5. Сметав дека професорот не се согласува со моето мислење
6. Сметав дека заради моето мислење можам да добијам пониска оценка
7. Друго (напиши) ____________________

41. Надвор од предавањата, поради кои причини се имаш воздржано да споделиш идеја 
или мислење? (Заокружи ги оние одговори што важат за тебе.)
1. Сметав дека грешам
2. Сметав дека моето мислење може да навреди некого
3. Се плашев дека ќе бидам осудуван од околината
4. Не сакав да објаснувам за мојата идеја/мислење
5. Не сакав да влегувам во расправа или конфронтација
6. Се плашев да не си создавам проблеми со полицијата
7. Друго (напиши) ____________________

42. На предавање, кога некој од твоите колеги ќе каже нешто со што многу се согласуваш, 
како реагираш? (Заокружи ги оние одговори што важат за тебе.)
1. Јавно се согласувам со неговото мислење
2. Започнувам да го следам на социјалните медиуми 
3. Го споделувам искуството на социјалните медиуми
4. Разговарам со колегата надвор од часот
5. Разговарам со пријателите или колегите за она што било кажано
6. Друго (напиши) ____________________

43. На предавање, кога некој од твоите колеги ќе каже нешто со што воопшто не се 
согласуваш, како реагираш? (Заокружи ги оние одговори што важат за тебе.)
1. Избегнувам да разговарам со односниот студент во иднина
2. Го споделувам искуството на социјалните медиуми
3. Јавно се спротивставувам на кажаното
4. Се обидувам да ја разберам неговата перспектива на гледање на нештата
5. По часот разговарам со колегата
6. Барам од него да замолчи и мислењето да си го чува за себе
7. Разговарам со професорот за кажаното
8. Разговарам со другите студенти за кажаното
9. Ја напуштам предавалната
10. Друго (напиши) ____________________
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44. На предавање, кога некој од твоите колеги ќе каже нешто што сметаш дека е навредливо 
за некој друг колега/колеги, како реагираш? (Заокружи ги оние одговори што важат за 
тебе.)
1. Избегнувам да разговарам со односниот студент во иднина
2. Го споделувам искуството на социјалните медиуми
3. Јавно се спротивставувам на кажаното
4. Се обидувам да ја разберам неговата перспектива на гледање на нештата
5. По предавањето разговарам со колегата
6. Барам од него да замолчи и мислењето да си го чува за себе
7. Разговарам со професорот за кажаното
8. Разговарам со другите студенти за кажаното
9. Ја напуштам предавалната
10. Друго (напиши) ____________________

45. Според тебе, што претставува говор на омраза?
1. Изјава која има за цел да навреди некого поради припадност на одредена група
2. Поим кој се користи за опишување на негативни и контроверзни изјави
3. Изјави кои предизвикуваат штетно однесување (на пример, стрес, исклученост)
4. Зборови насочени кон одредено лице или група кои ги карактеризираат на негативен 

и стереотипичен начин
5. Друго (напиши) ____________________

46. Според тебе, колку твојот факултет ги поддржува и вклучува или не ги поддржува 
следниве групи:

Многу ги 
поддржува

Ги 
поддржува

Ниту ги 
поддржува 
ниту не ги 
поддржува

Не ги 
поддржува

Воопшто 
не ги 

поддржува

Студенти со посебни 
потреби 5 4 3 2 1

Студенти со проблеми 
со менталното здравје 5 4 3 2 1

Студенти од 
сиромашни семејства 5 4 3 2 1

Студенти со етничка 
припадност различна 
од мнозинската на 
факултетот

5 4 3 2 1

Студенти со 
нетрадиционална 
сексуална ориентација

5 4 3 2 1

47. Дали се согласуваш или не се согласуваш со следнава изјава: „Моите предавања на 
факултет не треба да бидат прекинувани заради студентски протести“?
1. Многу се согласувам
2. Се согласувам
3. Не се согласувам
4. Воопшто не се согласувам
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48. Дали се согласуваш или не се согласуваш со следнава изјава: „Универзитетите треба 
да бидат места каде што студентите ќе можат слободно да го изразат своето мислење и да 
протестираат“?
1. Многу се согласувам
2. Се согласувам
3. Не се согласувам
4. Воопшто не се согласувам

49. Дали си учествувал, би учествувал или никогаш не би учествувал во некоја од следниве 
активности:

Сум учествувал Сум немал можност, 
но би учествувал

Никогаш не би 
учествувал

Потпишување 
петиција 1 2 3

Бојкотирање на 
настава 1 2 3

Учество во 
студентски протести 1 2 3

Заокружи ги следниве податоци за себе:

50. Пол:
1. Машки
2. Женски

51. Возраст
Напиши  ____________________

52. Етничка припадност:
1. Македонец
2. Албанец
3. Турчин
4. Ром
5. Србин
6. Бошњак
7. Влав
8. Друго (напиши) ____________________

53. Студираш на:
1. Универзитет (напиши кој): ____________________
2. Факултет (напиши кој): ____________________

54. Година на студии:
Напиши  ____________________

55. Живеам:
1. Сам
2. Со цимер/цимери во изнајмен стан
3. Во студентски дом
4. Со моите родители/старатели
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56. Дали работиш некаде (вклучува каков било вид работа за која се добива надоместок, 
независно од тоа дали си во редовен работен однос или не)
1. Да
2. Не

57. Место на живеење: (На ова прашање наведи го местото каде што живееш, без разлика 
каде учиш.)
1. Село
2. Град со помалку од 10.000 жители
3. Град со повеќе од 10.000 жители

58. Дали досега си слушнал за Младински образовен форум?
1. Не, никогаш
2. Познато ми е, меѓутоа не сум сигурен
3. Сум слушнал
4. Да, јас сум член/корисник на Младински образовен форум
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ЗА МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ

Младински образовен форум е младинска  заедница која создава простор  за  дебата, 
слободноизразување и   младинско организирање, охрабрува активизам  и критичко 
размислување, ги штити и унапредува младинските  права и политики. МОФ ги остварува 
своите цели преку информирање, едукација, дискусија, соработка и преку мотивирање и 
поддршка на младите.

МОФ е основан во 1999 година, а работи и делува на национално ниво, спроведувајќи 
ги своите програмски активности во повеќе градови во Северна Македонија 
преку  МОФ  центрите во: Скопје, Тетово, Струга, Битола, Велес, Куманово, Прилеп. Во 
младинските клубови и активностите на МОФ на годишно ниво членуваат повеќе од 1000 
корисници, кои се активни во програмските области: Дебата, Учиме право и Артивизам. 
Сите тековни проекти и активности се достапни на: www.mof.mk.

Oрганизацијата работи преку четири програми: Дебатна програма, Учиме право програма, 
Програма  за  истражување, анализа  и креирање младински и образовни политики и 
Програма за младински активизам. Во рамките на организацијата функционира и првото 
младинско интернет радио во Северна Македонија, Радио МОФ www.radiomof.mk.

Визијата на  МОФ  гласи: Северна Македонија е интегрирано општество во кое постои 
развиена критичка мисла, слобода на изразување и квалитетно образование кое гради 
активни граѓани. Младите во Северна Македонија се суштински вклучени во одлучување 
и спроведување политики и се лидери во промоција на аргументирана дискусија и во 
почитување на човековите права и слободи.






