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Вовед 

Изминатите десет години во Македонија беа спроведени низа на реформи во образовниот 

систем. Најголем дел од големите реформи беа имплементирани во средното образование. Некои 

од имплементираните реформи беа големи мерки кои влијаеа на целиот образовен систем и сите 

учесници во истиот.  Изминатиот период, средното образование се воведе да биде задолжително 

за сите ученици кои завршиле основно образование (2008), задолжително полагање на матурски 

испити - државна или училишна матура (2007), екстерно тестирање секоја година и низа други 

мерки и реформи на кои не им претходеа сеопфатни анализи за потребата од истите. Последните 

две години (2014 и 2015) некои од реформите предизвикаа револт кај учениците, кој резултираше 

со нивно организирање во бројно движење – Средношколски пленум на почетокот на 2015 

година.  

Поттикнати од идејата за основање на младинско тело кое на едно место ќе ги обедини сите 

средношколци од Македонија и со цел да се врати на квалитетот во образованието, како и 

добивање на достојни услови за подобро образование, Средношколскиот пленум спроведе низа 

активности, масовни демонстрации, ученички кампови и блокирање на наставниот процес, со кои 

го изразија незадоволството од промените кои им се наметнуваат. Учениците како главни актери 

во образованието кои се најмногу засегнати со воведување на нови реформи, никогаш не се 

консултирани пред истите да се донесат. Токму затоа една од целите на ова истражување е 

емпириски да се истражи мислењето на средношколците и која е нивата перцепција за измените 

кои се донесени во изминатите десет години. 

Истажувањето „ Квалитетот на средното образование и неговите реформи “ е спроведено за да се 

увиди перцепцијата на средношколците за реформите кои се спроведуваат во средното 

образование и какво е влијанието на истите врз учениците. Податоците се обезбедени преку 

примена на емпириско истражување. Техниките кои беа користени за добивање на емпириски 

податоци се: анкетирање и фокус група. Анкетирањето како техника е избрано за да се соберат 

квантитативни податоци на поголем број на испитаници, додека фокус групите се избрани за 

добивање на значајни квалитативни податоците.  

Собирањето на податоците се случуваше во периодот од декември 2015-та до март 2016-та 

година. Во периодот декември 2015-та година се спроведе првиот дел од истражувањето, 

односно анкетирањето на 197 ученици на возраст од 14-19 години, од повеќе градови на 

Република Македонија. Вториот дел од истражувањето беше спроведувањето на фокус групи, кои 

се одржаа во март 2016 во 3 градови (Тетово, Скопје и Велес), прашањата кои беа користени беа 

со цел да се добијат подлабински, квалитативни податоци кои не можат да се добијат по пат на 

анкетирање. Истражувањето е реализирано во рамки на проектот „Младинска информираност: 

Истражување и известување“, според методологија развиена од Фондација Отворено општество 

Македонија. 
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Резултати од анкетирањето на учениците 

Инструментот на анкетирањето беа анкетни прашаници. Анкетните прашалници 

беа составени претежно од прашања од затворен тип, oдносно предвидени беа сите 

можни одговори на поставените прашања и испитаниците требаше да ги заокружат 

тврдењето за кое го изразува нивниот став во врска со даденото прашање. Прашалникот 

содржеше и прашања од отворен тип каде испитаниците можеа да го искажат своето 

мислење за спроведените реформи. Прашалникот е специјално изработен за ова 

истражување со комбинирање на прашања од повеќе прашалници, и за негово 

пополнување беа потребни од 10-15 минути.  

Учесници 

Анкетирањето беше  спроведено меѓу средношколци дебатери кои учествуваа на 

дебатен турнир во Скопје. Беа испитани вкупно 197 испитаници, редовни ученици во 

средните училишта во Скопје, Дебар, Кичево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Штип, 

Струга, Тетово и Велес.   

Беа застапени ученици од сите години (n=43 од прва, n=42 од втора, n=67 од трета и n=35 

од четврта година). Просечната возраст на анкетираните учесници е 15,5 години, од кои 

во средно стручно училиште учат n=54, средно гимназиско училиште n=124 и во други 

видови училиште n=12.   

Во наредниот дел на оваа анализа, ќе бидат презентирани прашањата кои им 

беа поставени на средношколците, како и резултатите и одговорите кои ги даваат 

испитаните средношколци.  
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Дискусија на резултати 

 

„КАКО ГИ ЦЕНИТЕ ОБРАЗОВНИТЕ РЕФОРМИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ?“  

 

Испитаниците требаше да ги оценат образовните реформи во последните 10 години на 

скала од 1-5. Резултатите од ова прашање за оцена на реформите, средношколците го 

одговорија со просек од 2,44, односно ги оценија реформите со просечна оцена 2,44. 

Најмал број од испитаниците ги оцениле реформите во изминатите десет години со 5 

односно 3.1%, додека со оцена 4 9.9%. Најмногу од испитаниците 37%, сметаат дека 

реформите треба да се „оценат“ со 3, останатите испитаници 27,6% дале оцена 2 и оцена 

1 дале 22.4% . 

 

 
График 1: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Како ги цените образовните реформи во 

последните 10 години?“  

 

„ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА РЕФОРМИТЕ ПРОИЗВЕДУВААТ КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЛАДИТЕ?“ 

Спроведувањето на реформите во образовниот систем не секогаш вродува со плод, 

особено тогаш кога не се темели на сеопфатни анализи и истражувања, што го 

потврдуваат и добиените резултати  од анкетирањето на учениците. Од испитаниците,  

дури 79.9% сметаат дека реформите не произведуваат квалитетно образование за 
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младите, наспроти 20.1% кои сметаат дека реформите придонесуваат кон квалитетно 

образование.  Учениците од сите години во најголем процент го делат мислењето дека 

реформите не придонесуваат до квалитетно образование, нивните мислења претставени 

се: прва година 73.2%; втора година 88.1%; третта година 79.4% и четвртта година 80% кои 

сметаат дека реформите не го подобруваат квалитетот на образованието, наспроти 26.8% 

од прва година; 11.9% од втора година; 20.6% од третта година  и 20% од четврта година 

кои сметаат дека реформите го подобруваат квалитетот на образованието 

 

График 2: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали сметате дека реформите произведуваат 

квалитетно образование за младите?“ 
 

 

График 3: Фрекфенција на одговори на прашањето: Реформите (не)произведуваат квалитетно 

образование за младите (година) 
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„РЕФОРМИТЕ ПРОИЗВЕДУВААТ КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЛАДИТЕ, НА ШТО СМЕТАТЕ ДЕКА СЕ ДОЛЖИ 

ТОА? “ 

Оние испитаници кои на претходното прашање одговориле со „Да (20.1%)“, односно 

сметаат дека реформите произведуваат квалитетно образование во продолжение на 

анкетниот прашалник можеа да одберат две причини за кои сметаат дека влијаат во 

подобрување на квалитетот образованието за младите. Испитаните ученици сметаат дека 

подобрувањето се должи во најголема мера на тоа што „училиштата се отворени да им 

помогнат и да одговорат на различните потреби на сите ученици“ (32.1%) и на тоа што 

„наставната програма е соодветна и учениците учат тоа што ќе им треба во животот“ 

(22.6%). Најголем процент од учениците од прва година сметаат дека „училиштата се 

отворени да им помогнат и да одговорат на различните потреби на сите ученици“ (63.6%), 

процент кој опаѓа во повисоките образовни години (втора година 40.0%; трета година 

30.8% и четврта година 25.0%). 

Значајна разлика во одговорите на ова прашање има и меѓу испитаниците од различни 

етнички групи, односно најголем дел од Албанските испитаници сметаат дека „наставната 

програма е соодветна и учениците учат тоа што ќе им треба во животот“ (66.7%), наспроти 

30% од Македонците и 38.5% од припадниците на други етнички групи кои го делат ова 

мислење.  

 

График 4: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Реформите произведуваат квалитетно 

образование за младите, на што сметате дека се должи тоа? “ 
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График 5: Кростабулација на одговори според етничката припадност на прашањето: „Реформите 

произведуваат квалитетно образование за младите, на што сметате дека се должи тоа? “ 

 

„ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ ПРОИЗВЕДУВА КВАЛИТЕТ, НА ШТО СМЕТАТЕ ДЕКА СЕ ДОЛЖИ ТОА?“  

79,9% од испитаниците сметаат дека реформите не произведуваат квалитетно 

образование за младите. Притоа проблемите ги детектираат кај лошите образовни 

политики и проекти на Владата на РМ. (18.2%), фактот дека училиштата не се отворени да 

им помогнат и да одговорат на различните потреби на сите ученици (18.2%), мислењето 

дека наставната програма е несоодветна и учениците учат тоа што нема да им треба во 

животот (21.2%), партизираност на образованието (18.2%), лошиот квалитет на учебниците 

(16.7%), нестручен и необучен кадар (10.6%). 

 

График 6: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Образованието не произведува квалитет, на што 

сметате дека се должи тоа?“  
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„ ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ПРЕМНОГУ ОПТОВАРЕНИ (ИМА МНОГУ АКТИВНОСТИ ВО УЧИЛИШТЕ И 

МИ ОДЗЕМААТ ПРЕМНОГУ ВРЕМЕ)?“ 

Учениците беа прашани дали активностите во училиште им одземаат многу време. Па 

така, 58.5 % од испитаниците сметаат дека овие активности им одземаат многу време и се 

преоптоварени со обврски. Најоптоварено со активности во училиште, се чувствуваат 

учениците од втора година (71.4%), а најмалку отроварени се учениците од четврта година 

(48.6%). Останатите учениците кои беа дел од истражувањето, односно од трета година 

(64.4%) и прва година (52.4%) се изјасниле позитивно по ова прашање. 

 Од испитаниците со македонска етничка припадност, 61% сметаат дека активностите им 

одземат премногу време, додека пак Албанците сметаат спротивно, односно 53.3% 

одговориле дека не се преоптоварени и училишните активности не им одземаат многу 

време.  

 

График 7: Фрекфенција на одговори на прашањето: „ Дали сметате дека учениците се премногу 

оптоварени (има многу активности во училиште и ми одземаат премногу време)?“ 
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График 8: Кростабулации на одговори според година на средно образование на прашањето:  „ Дали 

сметате дека учениците се премногу оптоварени (има многу активности во училиште и ми 

одземаат премногу време)?“ 

 

График 9: Кростабулации на одговори според етничка припадност на прашањето:  „ Дали сметате дека 

учениците се премногу оптоварени (има многу активности во училиште и ми одземаат премногу 

време)?“ 

 

„ДАЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ ИМ ТРЕБА ДОПОЛНИТЕЛНА ПОМОШ ВО УЧЕЊЕТО?“ 

На прашањето „Дали на учениците им треба дополнителна помош во учењето?“ 

учениците можеа да одберат два од понудените одговори (график 10) со цел да кажат 

дали на учениците им треба дополнителна помош во учењето. Од 58.5 % од испитаниците 
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кои сметаат дека училишните активности им одземаат премногу време и се 

преоптоварени со обврски, само 8.4% немаат потреба од дополнителна помош за 

завршување на обврските, наспроти 39.2% на кои им е потребна помош, но не знаат дека 

може да ја добијат во училиштето, а 30.9% имаат потреба од дополнителна настава, но 

истата не можат да ја добијат на училиште. Најмногу имаат потреба од помош учениците 

од прва година (95.3%), по нив се учениците од третта година (91%) и втора година (90%.) 

Најмалку потреба од помош имаат матурантите (82.9%).  

 

График 10: Фрекфенција на одговори на прашањето: „ Дали на учениците им треба дополнителна 

помош во учењето?“ 

 

 

График 11 Кростабулации на одговори според година на средно образование на прашањето:: На 

учениците (не)им треба дополнителна помош во учењето ( година) 
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„ДАЛИ УЧИЛИШТЕТО ИМА ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ ВО КОИ ВИЕ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУВАТЕ (АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗИРАНИ ОД УЧИЛИШТЕТО, ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА РЕДОВНИТЕ ЧАСОВИ)?“ 

Вон-наставните активности се важен дел од образовниот процес и позитивен е податокот 

дека повеќето од училиштата имаат вон-наставни активности. На ова прашање, 43% од 

испитаните ученици велат дека се дел и учествуваат во организираните вон-наставни 

активности. Позитивно е да се увиди и дека училиштата од различните подрачја имаат 

вон-наставни активности,  така според анкетата 54.8% од гимназиите и 48.1 % од средните 

стручни училишта, тоа го покажуваат добиените наоди од анкетата. Најактивни во вон-

наставните активности се учениците од прва (65.1%) и втора (52.4%) година, додека 

најмалку активни се оние од трета година, со само само 25.4% ангажираност. Во однос на 

матурантите само 37.1% од испитаниците се дел од вон-наставните активности.  

 

График 12: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали училиштето има вон-наставни активности 

во кои вие може да учествувате (активности организирани од училиштето, по завршувањето на 

редовните часови)?“ 

 

График 13: Кростабулации на одговори според година на средно образование на прашањето:  

Училиштето има/нема вон-наставни активности во кои вие може да учествувате  
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График 14: Кростабулации на одговори според видот на средно образование на прашањето:  

Училиштето има/нема вон-наставни активности во кои вие може да учествувате  

 

 „ШТО МИСЛИТЕ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ „КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ“?“  

Проектот „Компјутер за секое дете“ е дел од владината иницијатива за “Образование и 

обука за сите”1. Проектот се темели на Националната програма за развој на 

образованието (2005-2015 година) и истиот е спроведен во 2008-та година. Според 

ставовите на испитаниците проектот во голема мера е неуспешен, бидејќи најчесто 

добиен одговор е „проектот е лош зошто потроши големи пари, а не придонесе за 

поквалитетно образование“ . Овој одговор кој го избрале 34.2% од испитаниците. Од 

испитаните ставови, 23% од учениците сметаат дека проектот е добар, но компјутерите не 

се користат, а 23% од испитаниците избрале дека училиштето воопшто нема компјутери. 

Само 13.8% овој проект го сметаат за добар и истиот им помага на учениците. 

                                                           
11

 http://www.mio.gov.mk/?q=node/83 
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График 15:  Фрекфенција на одговори на прашањето: „Што мислите за владиниот проект „Компјутер 

за секое дете“?“  

  

 

„ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ОБРАЗОВАНИЕТО ГИ УЧИ МЛАДИТЕ  НА ДЕМОКРАТСКИ ВРЕДНОСТИ?“ (КАКО 

ПОЧИТУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА, СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ, ПОЧИТУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ, 

ДЕМОКРАТСКО ВЛАДЕЕЊЕ ИТН) 

 

График 16: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали сметате дека образованието ги учи 

младите  на демократски вредности?“ (како почитување на човековите права, слобода на изразување, 

почитување на различностите, демократско владеење итн) 
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„ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ОБРАЗОВАНИЕТО СОЗДАВА ОД МЛАДИТЕ КРИТИЧКИ МИСЛИТЕЛИ И ИДНИ АКТИВНИ 

ГРАЃАНИ НА ОПШТЕСТВОТО?“ 

На прашањето „Дали сметате дека образованието ги учи младите на демократски 

вредности?“, се забележува поделеност на мислењата меѓу испитаниците. Сепак,  

резултатите меѓу да (40,3%) и не (43.4%) немаат некоја значителна статистичка разлика. 

Од друга страна, на прашањето „Дали сметате дека образованието создава од младите 

критички мислители и идни активни граѓани на општеството?“ има голема разлика меѓу 

бројот на испитаници кои одговориле позитивно (27%) и тие кои одговориле негативно 

(49%). Учениците од втора (57.1%), трета (47.8%), четвртта (54.3%) година сметаат нека 

образовниот процес не создава од нив критички мислители, наспроти повеќето од 

учениците во прва година кои сметаат дека образованието од нив создава критички 

мислители и активни граѓани, па така дури 39.5% одговориле позитивно на ова прашање. 

  

График:  Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали сметате дека образованието ги учи младите  

на демократски вредности?“. 
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График 17: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали сметате дека образованието создава од 

младите критички мислители и идни активни граѓани на општеството?“ 

  

 

 

График 18: Кростабулации на одговори според година на средно образование на прашањето : „Дали 

сметате дека образованието создава од младите критички мислители и идни активни граѓани на 

општеството?“ 
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„ ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ОБРАЗОВАНИЕТО ОВОЗМОЖУВА УЧЕСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРОЦЕСИТЕ ВО 

ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ЗА ПРАШАЊА ОД НИВЕН ИНТЕРЕС ВО ОБРАЗОВАНИЕТО?“ 

Загрижувачки се добиените резултати од анкетираните на прашањето „Дали сметате дека 

образованието овозможува учество на учениците во процесите во донесување одлуки за 

прашања од нивен интерес во образованието?“ бидејќи дури 63.1% сметаат дека 

учениците не се дел и не учествуваат во донесување, за нив, важни одлуки и прашања во 

образованието, наспроти 17.4% кои сметаат дека образованието им овозможува на 

учениците учество во процесите на донесување на одлуки.  Ова е прашање кое го 

покренаанеколку невладини организации и неформални иницијативи,со цел учениците 

да се вклучат во процесите на одлучување и да се промени моменталната состојба., 

 

 

График 19: Фрекфенција на одговори на прашањето:„ Дали сметате дека образованието овозможува 

учество на учениците во процесите во донесување одлуки за прашања од нивен интерес во 

образованието?“ 

 

„ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА НАСТАВНИЦИТЕ СЕ ДОВОЛНО АКТИВНИ/УЧЕСТВУВААТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВНИТЕ 

РЕФОРМИ И ИМААТ МОЖНОСТ ДА ГИ ИСКАЖАТ  СВОИТЕ СТАВОВИ, МИСЛЕЊА И БАРАЊА ЗА ПОДОБРО 

ОБРАЗОВАНИЕ?“ 

Учениците не ги перцепираат наставниците како активни учесници во образовните 

реформи. Така 72.8% сметаат дека наставниците не можат да ги искажат своите ставови, 
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мислења и барања за подобро образование, наспроти 14.9% кои сметаат спротивно, 

односно дека наставниците активно учествуваат во процесот на образовните реформи. 

Ова е уште еден показател за ниското ниво на вклученост на актерите застапени во 

процесот на носење на одлуките. 

 

 

График 20: . Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали сметате дека наставниците се доволно 

активни/учествуваат во процесот на образовните реформи и имаат можност да ги искажат  

своите ставови, мислења и барања за подобро образование?“ 

 

„ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА РОДИТЕЛИТЕ СЕ ДОВОЛНО АКТИВНИ/УЧЕСТВУВААТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВНИТЕ 

РЕФОРМИ И ИМААТ МОЖНОСТ ДА ГИ ИСКАЖАТ  СВОИТЕ СТАВОВИ, МИСЛЕЊА И БАРАЊА ЗА ПОДОБРО 

ОБРАЗОВАНИЕ?“ 

Родителите како и наставниците, испитаниците сметаат дека не се доволно активни во 

процесот на образовните реформи. Според добиените одговори 65.8% сметаат дека 

родителите не учествуваат во образовните реформи, додека само 20.4% дека се активни 

во подобрување на образованието. Овие податоци се фрапантни земајќи во предвид дека 

пред една година (2015та) беа формирани наставнички и родителски пленум како 

поддршка на средношколскиот пленум во нивните барања за реформи во образованието, 

што укажува дека тогашната ангажираност на родителите била „инцидентна“ и 

краткотрајна вклученост во процесот на образовни реформи.  

 



19 
 

 

График 21: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали сметате дека родителите се доволно 

активни/учествуваат во процесот на образовните реформи и имаат можност да ги искажат  

своите ставови, мислења и барања за подобро образование?“ 

 

 

„АКО НЕ, ШТО СМЕТАТЕ ДЕКА БИ МОЖЕЛО ДА ЈА СМЕНИ СИТУАЦИЈАТА?“ 

Ова прашање е дополнување на прашањето „Дали сметате дека родителите се доволно 

активни/учествуваат во процесот на образовните реформи и имаат можност да ги 

искажат  своите ставови, мислења и барања за подобро образование?“. Испитаниците 

требаше да изберат максимум два од дадените предлози (график 22) кои би ја промениле 

ситуацијата и кои соодветствуваат со нивното мислење. Па така според испитаните 65,5% 

сметаат дека родителите исто како и наставниците не се активни во процесот на 

образовните реформи. За да се промени ваквата состојба испитаниците решението го 

гледаат во подигнување на свеста на родителите за важноста од нивно учество (46.4%) и 

отворање на јавна расправа за родителите за секоја промена во образованието од страна 

на владата (41.6%). Овие податоци укажуваат дека средношколците не се запознаени со 

сите чинители во процесите на носењето на одлуките во средното образование.  
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График 22: Фрекфенција на одговори на прашањето: Родителите (не) се доволно активни/учествуваат 

во процесот на образовните реформи и имаат/немаат можност да ги искажат своите ставови, 

мислења и барања за подобро образование, што сметате дека би можело да ја смени ситуацијата 

 

„ГЕНЕРАЛНО, УЧЕБНИЦИТЕ ОД КОИ УЧИТЕ СЕ:“ 

Учебниците се основните помагала во текот на образовниот процес, токму затоа 

добиените резултати за генералната слика на учебниците се поразителни бидејќи 

учениците во најголем број сметаат дека се со лош квалитет. Испитаниците требаше да 

дадат мислење за учебниците од кои учат преку одбирање на еден од дадените одговори 

(прикажани на график 23). Генералната слика е таква затоа што покажува дека тие сметаат 

дека  имаат  грешки и учениците не можат да се здобијат со потребните знаења и не ги 

учат учениците на демократски вредности. 

 

График 23: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Генерално, учебниците од кои учите се:“ 
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„ГЕНЕРАЛНО, КАКОВ Е КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА?“ 

Наставниците како преносители на знаења и воедно воспитувачи на учениците се клучна 

алка во образованието. Испитаниците беа прашани за квалитетот на наставниците  

одговорите на ова прашање се поделени, но без значителна разлика е дека наставниците 

не се стручни и добро обучени (38,3%), наспроти 34.2% кои сметаат спротивно, односно 

дека наставниците се стручни и добро обучени. 

 

График 24: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Генерално, каков е квалитетот на наставниците 

во основните и средните училишта?“ 

  

„АКО СМЕТАТЕ ДЕКА НАСТАВНИЦИТЕ НЕ СЕ КВАЛИТЕТНИ, ШТО Е СПОРЕД ВАС ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА ТАКВАТА 

СОСТОЈБА“ 

Од добиените одговори од испитаниците, 38.3% од испитаниците сметаат дека 

наставниците не се доволно квалитетни и детектираа повеќе причини за лошиот  квалитет 

на наставниците. Несоодветното образование и обука (18.7%), несоодветниот третман и 

ниските плати (17.6%) како и политиката на постојани инспекции и казни (15.4%) се 

очекувани индикатори за намалување на квалитетот. Поразителен е фактот дека речиси 

една третина од испитаните средношколци (30.2%) одговориле дека главната причина за 

неквалитетните наставници е преголемата партизација во образованието.  
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График 25: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Ако сметате дека наставниците не се 

квалитетни, што е според вас главната причина за таквата состојба“ 

 

„ЕКСТЕРНОТО ТЕСТИРАЊЕ Е ДОБРО И Е ВИСТИНСКИ ОДРАЗ НА ЗНАЕЊЕТО НА УЧЕНИКОТ“ 

Екстерното тестирање е реформа која е најлошо прифатена од страна на средношколците, 

што покажаа и резултатите од истражувањето. Имено, се забележува висок степен на 

негативни ставови по ова прашање. Така, со ставот дека екстерното тестирање не е добро 

и не е вистински одраз на знаењето на ученикот се согласуваат високи 92,9% од 

испитаниците, додека истото не го подобрува квалитетот на образованието на учениците 

сметаат 90,3%. Дури 73% од испитаните сметаат дека истото треба во целост да се укине. 

Учениците од сите години сметаат дека екстерното не е вистински одраз на знаењето на 

ученикот, па така на прашањето Екстерното тестирање е добро и е вистински одраз 

на знаењето на ученикот“ фрекфенцијата на одговори „Не“ по година е следна: 

прва(93.0%), втора (97.6%), трета (94.0%), четврта година (82.9%). Во однос на неговото 

укинување испитанициите ги имаат следниве ставови: прва (74.4%), втора (81.0%), трета 

(77.6%), четврта година (54.3%). 
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График 26: Фрекфенција на одговори на прашањето: „ Екстерното тестирање е добро и е вистински 

одраз на знаењето на ученикот“ 

 

График 27: Кростабулации на одговори според година на средно образование на прашањето:„ 

Екстерното тестирање е добро и е вистински одраз на знаењето на ученикот“ 
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График 28: Фрекфенција на одговори на прашањето: Екстерното тестирање (не) го подобрува 

квалитетот на образованието на учениците 

 

 

„ЕКСТЕРНОТО ТЕСТИРАЊЕ ТРЕБА ДА ОСТАНЕ, НО ДА СЕ ВРШИ 4 ПАТИ ВО ГОДИНАТА“ 

 

Со опцијата екстерното тестирање дека треба да остане и да е дел од образовниот систем 

во Македонија, но да се врши 4 пати во годината, односно на секои два месеци не се 

согласуваат 70% од испитаниците, наспроти 18.9% кои се согласни да има екстерно 

тестирање „почесто“. 10.7% од испитаниците немаат став за ова прашање на екстерното 

тестирање. 

 
График 29: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Екстерното тестирање треба да остане, но да 

се врши 4 пати во годината“ 
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„ ЕКСТЕРНОТО ТЕСТИРАЊЕ ДА ОСТАНЕ, НО РЕЗУЛТАТИТЕ ДА НЕ ВЛИЈААТ ВРЗ ОЦЕНКИТЕ НА УЧЕНИКОТ“ 

 

Опцијата екстерното тестирање да остане, но истото да не влијае на оценките на 

учениците е неприфатливо за 90.3% од испитаните ученици, што би значело дека овој 

процент на испитаници воопшто не се согласуваат екстерното тестирање да е дел од 

средното образование во Македонија, наспроти 5.6% кои би прифатиле истото да остане 

но да не влијае на нивниот успех. Добиените податоци укажуваат дека екстерното 

тестирање претставува само дополнително оптоварување на учениците без притоа да да 

има некаков импакт врз нивното знаење. Учениците го сметаат за наметната обврска која 

само им одзема време а не е реален показател на нивнотот знаење добиено во текот на 

учебната година.  

 

 
График 30: Фрекфенција на одговори на прашањето: „ Екстерното тестирање да остане, но 

резултатите да не влијаат врз оценките на ученикот“ 
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„СО ЕКСТЕРНОТО ТЕСТИРАЊЕ НЕ СМЕЕ ДА ИМА КАЗНИ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ“ 

 

Повеќе од половина од испитаниците (64.8%) се согласни дека не треба да има казни за 

наставниците поради добиените оцени на екстерното тестирање, додека пак 25% сметаат 

дека е во ред наставниците да бидат казнети  поради непоклопување на добиените оцени 

од  екстерното тестирање и нивното редовно оценување на учениците. Во секоја година 

процентот на ученици кои сметат дека наставниците не треба да се казнат е висок: 

учениците од прва година (60.5%), втора (71.4%), трета (65.7%), четврта (60.0%) . 

 

График 31: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Со екстерното тестирање не смее да има казни 

за наставниците“ 

 

„ЕКСТЕРНОТО ТЕСТИРАЊЕ ТРЕБА ЦЕЛОСНО ДА СЕ УКИНЕ“ 

 

Генералната слика е дека испитаниците сакаат екстерното тестирање целосно да се укине, 

на што укажуваат и добиените резултати на прашањето дали екстерното тестирање треба 

целосно да се укине. Најчесто добиен одговор е „се согласувам “ кој го одбрале дури 73% 

од испитаниците, додека 15.3% не се согласуваат и сметаат дека екстерното тестирање 

треба да остане како дел од образовниот процес. 



27 
 

 
График 32: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Екстерното тестирање треба целосно да се 

укине“ 

 

 

„ ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА УЧЕНИЦИТЕ СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ НАМЕСТО ВО Т.Н. СПЕЦИЈАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ ТРЕБА 

ДА БИДАТ ВКЛУЧЕНИ ВО РЕДОВНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ?“ 

Учениците кои беа дел од истражувањето во најголем дел сметаат дека учениците со 

пречки во развојот треба да учат  во т.н. специјални паралелки (43.5%) или немаат став по 

ова прашање (30.5%). Само 25% од нив сметаат дека учениците со пречки во развојот 

треба да бидат вклучени во редовните паралелки. Овој податок посочува на висок степен 

на нетолеранција кон различностите и неприфаќање на учениците со попреченост во 

редовните паралелки, недоволна инклузија на овие лица во образовниот систем и 

општеството воопшто. Потребно е поголема инклузивност и преземање мерки за целосно 

вклучување на учениците со посебни потреби, развивање на толеранција и разбивање на 

стереотипи и предрасуди кои учениците ги имаат едни за други, преку дополнителна 

едукација и интеграција.  
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График 33: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали сметате дека учениците со пречки во 

развојот наместо во т.н. специјални паралелки треба да бидат вклучени во редовните паралелки?“ 

 

График 34: Кростабулации на одговори според година на средно образование на прашањето: „ Дали 

сметате дека учениците со пречки во развојот наместо во т.н. специјални паралелки треба да 

бидат вклучени во редовните паралелки?“ 
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„ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ПОДЕЛЕНОСТА НА  УЧЕНИЦИТЕ ПО ЈАЗИК НА НАСТАВА, ВО РАЗЛИЧНИ СМЕНИ И 

УЧИЛИШТА Е ДОБРО И ТРЕБА ДА ОСТАНЕ“ 

Учениците кои слушаат настава на различен јазик треба да бидат поделени во различни 

смени сметаат 53.3% од испитаниците. Во однос на етникумот има голема разлика во 

одговорите на прашањето.  „Дали сметате дека поделеноста на учениците по јазик на 

настава, во различни смени и училишта е добра и треба да остане?“. Па така, најголем 

број од испитаниците кои се изјасниле како Македонци (54.6%) одговориле дека треба да 

учат  во различни смени со учениците кои слушаат настава на друг јазик. Наспроти нив 

само 26.7% од Албанците одговориле дека таа поделеност треба да остане, и дури 53.3% 

од оние кои се изјасниле како Албанци одговориле дека треба да учат во иста смена. 

 

График 35: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали сметате дека поделеноста учениците по 

јазик на настава, во различни смени и училишта е добро и треба да остане“ 
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График 35: Кростабулации на одговори на прашањето: „Дали сметате дека поделеноста учениците по 

јазик на настава, во различни смени и училишта е добро и треба да остане“ 

 

 

„ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА УЧЕНИЦИТЕ ОД РАЗЛИЧНА ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ КОИ СЛЕДАТ НАСТАВА НА РАЗЛИЧНИ 

НАСТАВНИ ЈАЗИЦИ ТРЕБА ДА СЛУШААТ НЕКОИ ПРЕДМЕТИ ЗАЕДНО ИЛИ ДА РЕАЛИЗИРААТ ВОНШКОЛСКИ 

АКТИВНОСТИ ЗАЕДНО?“ 

Учениците кои слушаат настава на различен јазик во училиштата се поделени во различни 

класови. Поголемиот дел од испитаните ученици (53%) сметаат дека треба одделно да ја 

слушаат наставата, но некои од предметите да ги слушаат заедно и да имаат заеднички 

воншколски активности (70%).  
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График 36: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали сметате дека учениците од различна 

етничка припадност кои следат настава на различни наставни јазици треба да слушаат некои 

предмети заедно или да реализираат воншколски активности заедно?“ 

 

„ДАЛИ ВООПШТО ТРЕБА ДА ИМА РЕЛИГИСКИ СОДРЖИНИ ВО РЕДОВНАТА НАСТАВА (ПРЕДМЕТИ ВО КОИ СЕ 

ИЗУЧУВААТ СОДРЖИНИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ РЕЛИГИИ)?“ 

Во однос на добиените резултати нема значителни разлики помеѓу бројот на испитаници 

кои сметаат дека треба да има религиски содржини во редовната настава (43,6%) и оние 

кои сметаат дека не треба да има (40,5). Оние кои сметаат дека треба да имаат затоа што 

придонесува за подобро запознавање на учениците со различните вери и религии 

(58,4%). Додека оние кои одговориле дека не треба да има религиски содржини, сметаат 

дека тоа придонесува за подвојување на учениците по верска основа (51,7%). 

 

 

График 37: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали воопшто треба да има религиски содржини 

во редовната настава (предмети во кои се изучуваат содржини за различните религии)?“ 
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„СО КОЈ ОД ОВИЕ СТАВОВИ СЕ СОГЛАСУВАТЕ?“ 

На испитаниците им беа дадени четири ставови поврзани со високото образование за кои 

требаше да одберат најмногу два со кои се согласуваат.  Од нив 36.9% сметаат дека 

државното високо образование е поквалитетно од приватното и продуцира поквалитетни 

дипломци, наспроти 27.3% кои сметаат дека приватното високо образование е 

поквалитетно од државното и продуцира поквалитетни дипломци. Еднаков е квалитетот и 

на државното и на приватното високо образование сметаат 8.6% од испитаните 

средношколци, додека пак 27.3% немаат информација или не можат да проценат. 

 

 

График 38: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Со кој од овие ставови се согласувате?“ 

  

„ШТО МИСЛИТЕ ЗА ПОСТОЕЊЕТО НА ДРЖАВНИ ФАКУЛТЕТИ (ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИИ) ВО СКОРО СИТЕ 

ГРАДОВИ ВО МАКЕДОНИЈА?“ 

Во врска со диспезираните студии испитаниците немаа многу информации и знаења на 

оваа тема па затоа е потешко да се измерат нивните ставови на ова прашање. Па така 

испитаниците најмногу немаат информации за дисперзираните студии (24.9%) и не се 

доволно запознаени со постоењето на истите (23.9%). Овие резултати беа и очекувани заради 

невклученоста на средношколците во високообразовните процеси во Република Македонија. 
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График 39: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Што мислите за постоењето на државни 

факултети (дисперзирани студии) во скоро сите градови во Македонија?“ 

 

„ОБРАЗОВНИТЕ РЕФОРМИ СЕ ОДРАЗ“ НА : 

 

На прашањето на што се одраз образовните реформи учениците кои беа дел од 

истражувањето можеа да одберат најмногу два од дванаесет понудени одговори. Најчест 

добиен одговор беше дека образовните реформи се одраз на недоволно обмислени 

одлуки, поради недостиг на знаење и стручност на  креаторите на реформите во 

образованието (45,7%) и  исклучиво на партиските интереси и за дневно-политички поени 

на партиите на власт (36,1%).   

 

 

 
График 40: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Образовните реформи се одраз“ 
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СПОРЕД ВАС, КАДЕ  ТРЕБА ДА СЕ НАСОЧАТ ИДНИТЕ ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО/(НА КОИ 3 

НАЈГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО)? 

 

Со цел да се увиди мислењето на испитаниците каде би требало да се насочат идните 

проекти и инвестиции во образованието, испитаниците одговорија на следниов начин:  

подобар и постручен наставен кадар (21.9%); укинување на екстерното тестирање (14.8%); 

реконструкција на училиштата, кабинетите (13.6%);  поквалитетни учебници (11.8); повеќе 

вон-наставни активности (8.9%); повеќе практична настава (8.9%);  промена на целиот 

образовен систем (6.5%); размена со странски држави и стипендии (5.3%); намалување на 

фондот на часови (3.6%); подобра хигиена во училиштата (2.7%); средношколско 

организирање (2.1%); повеќе спортски активности (2.1%). 

 
 

„ДАЛИ ИМАТЕ УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА ВО ВАШЕТО УЧИЛИШТЕ И ДАЛИ ВАШАТА УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА 

УЧЕСТВУВА ВО ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОДЛУКИ ВО УЧИЛИШТАТА?“ 

Испитаниците беа од 12 градови во Македонија и позитивен е добиениот податок дека 

училишна заедница има во 60,8% во училиштата на испитаниците, наспроти 23% од 

испитаниците кои одговориле дека немаат училишна заедница и 13% кои не се 

запознаени дали во нивното училиште постои средношколска заедница или не. 

Поразителен е податокот на прашањето кое следеше „Дали вашата ученичка заедница 

учествува во денесувањето на одлуки во училиштата?“ каде од тие 60.8% кои одговориле 

дека имаат ученичка заедница, 46% одговориле дека истата не придонесува за 

донесување на одлуки во училиштето, 31.8% дека е дел од носењето одлуки додека пак 

22.2% не се запознаени. 
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График 41: Фрекфенција на одговори на прашањето: „ Дали имате ученичка заедница во вашето 

училиште“ 

 

 

График 42: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали вашата ученичка заедница учествува во 

донесувањето на одлуки во училиштата?“  
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„ДАЛИ ВИЕ СТЕ ДЕЛ ОД НЕКОЕ УЧЕНИЧКО ОРГАНИЗИРАЊЕ?“ 

65% од испитаниците одговориле дека не се дел од никакво средношколско 

организирање, додека 6,2% испитаници одговориле дека се дел од националната 

средношколска унија (Унија на средношколци), 18% од испитаните ученици се дел од 

средношколскиот пленум, додека 9.8% се дел од друго средношколско организирање. 

 

График 43: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали вие сте дел од некое ученичко 

организирање?“ 

 

„КОЈ Е ВАШИОТ СТАВ ОКОЛУ СРЕДНОШКОЛСКИОТ ПЛЕНУМ?“ 

Средношколскиот пленум донесе многу промени во средношколското организирање, 

покрена низа важни прашања за средношколците и прерасна во масовно движење, па 

затоа едно од прашањата за кое учениците беа прашани е да го искажат нивниот став за 

средношколскиот пленум, со можност да изберат максимум два ставови кои се 

поклопуваат со нивните лични. Генералниот став меѓу средношколците е дека 

средношколскиот пленум е одлична форма за артикулирање на проблемите и барањата 

на средношколците и треба да го продолжи својот ангажман (41,7%) и дека 

средношколскиот пленум е добра форма, но нема доволна поддршка од сите 

средношколци за да направи вистинско влијание (45%). 
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График 44:   Фрекфенција на одговори на прашањето: „Кој е вашиот став околу Средношколскиот 

пленум?“ 

„ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ДЕМОКРАТСКОТО СРЕДНОШКОЛСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ ТРЕБА ДА БИДЕ ДЕЛ ОД ЗАКОНОТ 

ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ДА ГАРАНТИРА УЧЕСТВО НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОДЛУКИ?“ 

 

Регулирањето на средношколското организирање со закон би гарантирало учество на 

учениците во процесите на донесување одлуки на ниво на училиште, како и на 

национално ниво. Токму затоа беа испитувани ставовите на средношколците за ова 

прашање. Па така најголем процент од средношколците 71,1% сметаат дека најдобро е 

средношколското организирање да биде гарантирано во Законот за средно образование, 

наспроти 0.5% кои сметаат дека треба да остане како што едосега, додека 24.2% од 

испитаниците немаат мислење за ова прашање. 

 

 

График 45: Фрекфенција на одговори на прашањето: „Дали сметате дека демократското 

средношколско организирање треба да биде дел од Законот за средно образование и да гарантира 

учество на средношколците во донесувањето на одлуки? 
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Анализа на фокус групи во рамки на истражувањето за перцепцијата на 

средношколците на квалитетот на средното образование и искуствата со 

средношколско организирање 

 

Целта на одбирање на фокус групата како истражувачка алатка беше да се истражи 

предметот од различни апекти и да се добие детален преглед на проблемот. Одржаните 

фокус-групи овозможија да се слушне мислењето на повеќе страни и да се добијат 

суштински податоци за истражувачкиот проблем, воедно преставуваат квалитативно 

дополнување на анкетниот прашалник кој беше спроведен. Учесниците во фокус групите 

имаа можност отворено да зборуваат и да го искажат своето мислење за спроведените 

реформи во изминатите 10 години, воедно и да посочат на некои локални проблеми кои 

не можеа да бидат предвидени пред почетокот на истражувањето.  

Во понатамошниот дел од истражувањето ќе бидат претставени добиените податоци од 

спроведените фокус групи, надополнети со цитети кои се добиени од учесниците на трите 

фокус групи одржани во Скопје, Тетово и Велес. 

 

ОДРЖУВАЊЕ НА ФОКУС ГРУПИТЕ 

Трите фокус-групи беа одржани во локалните центри на Младински образовен форум во 

Скопје, Тетово и Велес. Сите три фокус групи ги модерираше истото лице, со цел да се 

избегнат несистематски разлики во пристапот кон учесниците, начинот на поставување на 

прашањата и водење на дискусијата. За записниците и транскриптите беа задолжени 

записничари. Во просек, дискусиите во фокус групите траеа по 95 минути.  

На сите учесници во фокус групите им беше објаснета целта на истражувањето и 

понатамошната употреба на податоците, а беше побарана и усна согласност за снимање 

на дискусиите. 

Учесници 

Повикот за учество во фокус групите беше дисперзиран со помош на членовите на МОФ 

на локално ниво, и вообичаените канали на комуникација со корисниците и општата 

јавност.  

Во трите фокус групи учествуваа вкупно 25 средношколци кои се редовни ученици во 

средните училишта во Велес, Скопје и Тетово. Од нив, 17 беа од женски пол, а осум од 

машки.  Беа застапени ученици од сите години (n=3 од прва, n=5 од втора, n=12 од трета и 

n=5 од четврта година). Просечната возраст на учесниците во фокус групите е 16,68 

години; SD= ± 0.9. 16 од учесниците во фокус групите учат во гимназиите во споменатите 
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градови, а останатите учат во стручните средни училишта. 15 учесници никогаш не биле 

претседатели на клас или нивни заменици, додека останатите ја имаат извршувано оваа 

функција.  Во продолжение следи демографска анализа на учесниците во секоја од фокус 

групите.  

 

Велес 

Во фокус групата во Велес, учествуваа вкупно 9 средношколци (n=3 од машки и n=6 од 

женски пол). Беа застапени ученици од сите освен од втора година (n=3 од прва, n=4 од 

трета и n=2 од четврта година). Просечна возраст на учесниците во фокус групата е 16.56 

години, SD= ± 1.23.  Седум од учесниците учат во гимназијата „Кочо Рацин“, додека 

останатите двајца учат во ССУ „Јовче Тесличков“ и ССУ „Димитрија Чуповски“. Петмина 

биле или моментално се претседатели на клас или нивни заменици, додека тројца од 

учесниците никогаш ја немале оваа функција.  

 

Скопје 

Во фокус групата во Скопје, учествуваа 8 средношколци (n=2 од машки и n=6 од женски 

пол). Учесниците беа од трета (n=6) и четврта година (n=2). Просечна возраст на 

учесниците е 17 години, SD= ±0.53. Учесниците во фокус групата се редовни ученици во 

гимназиите на територија на Град Скопје (n=2 од СУГС „Никола Карев“; n=1 од СУГС „Ѓорѓи 

Димитров“; n=2 oд СУГС „Орце Николов“, n=2 од СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ и n=1 од 

СУГС „Јосип Броз Тито“). Само 1 учесник бил претседател на клас, додека петмина 

учествувале на пленумските состаноци во 2015г.    

 

Tетово 

Во фокус групата во Тетово, учествуваа 8 средношколци (n=3 од машки пол и n=5 од 

женски пол). Беа застапени ученици од сите освен од прва година (n=5 од втора, n=2 oд 

трета и n=1 од четврта година). Просечна возраст на учесниците во фокус групата е 16.5 

години; SD= ±0.75. Петмина од учесниците се редовни ученици во ССУ „Моша Пијаде“, 

двајца во средното економско училиште „8-ми септември“ и еден во гимназијата „Кирил 

Пејчиновиќ“. Петмина од учесниците никогаш не ја извршувале функцијата претседател 

на клас или негов заменик, додека останатите тројца биле, односно се претседатели на 

клас. Седуммина од учесниците доаѓаат од градот Тетово, а еден од едно од околните 

села.  
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Теми и тек на дискусијата во фокус групите  

Сценариото за фокус групите беше изработено според прашалникот за испитување на 

перцепцијата на средношколците за квалитетот на средното образование и искуствата со 

средношколското организирање.   

Самата дискусија во фокус групите беше поделена во 3 дела, каде што фокусот беше 

поединечно ставен на: 1) личната перцепција на средношколците за квалитетот на 

средното образование, 2) лична оцена на образовните реформи и 3) искуствата со 

средношколското организирање.    

Во првиот дел од дискусијата, беа опфатени теми како оптовареност на програмата и на 

учениците, квалитетот на учебниците и наставниците кои им предаваат, можности за 

дополнителна помош и вон-наставни активности, како и влијанието на образованието врз 

градењето на демократските вредности кај учениците. Дополнително, во градовите каде 

што учесниците имаа директно искуство со поделбите во различни класови според 

образовните потреби и наставниот јазик, се дискутираше и за нивното мислење на овие 

теми.  

Во вториот дел од дискусијата, учесниците беа запрашани да ги споделат своите ставови 

за образовните реформи како што се бесплатните учебници, екстерното тестирање, 

проектот „Компјутер за секое дете“, дисперзираните студии и отворањето на повеќе 

приватни универзитети.    

Третиот дел од дискусијата се фокусираше на лични искуства на учесниците за можноста 

за нивно директно учество во одлучувачките процеси за прашања кои се од нивен 

интерес (пр. екскурзија, локација за славење на матурска вечер, претседател на клас и 

сл.). Се дискутираше и за механизмите на средношколско организирање кои се 

применуваат во училиштата каде што учат учесниците (како што се средношколските 

заедници и функцијата претседател на клас), но и за степенот на учество на родителите во 

одлучувачките процеси.  

 

На самиот крај од секоја фокус група, од учесниците беше побарано да предложат 3 

образовни реформи за кои сметаат дека би го подобриле образовниот процес во 

Македонија.  

Следува анализа и интерпретација на податоците добиени за време на фокус групите, 

според редоследот на обработка на темите.    
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...„Кога иде тромесечие и полугодие, тогаш наеднаш има само испрашувања и 

тестови, а во меѓувреме нема ништо.“... 

АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА   

 

Заедничка карактеристика на податоците е долгиот континуум на позитивни, односно 

негативни коментари за секоја од дискутираните теми. Во интерес на подетално 

известување за прибраните податоци, за секоја од темите ќе биде даден глобален 

впечаток како и поединечна анализа на дискусијата во секој од градовите, онаму каде што 

податоците тоа го налагаат. За подобра илустрација, вметнати се и изјави на самите 

учесници на секоја тема.  

 

ЛИЧНА ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ   

 

ОПТОВАРЕНОСТ НА ПРОГРАМАТА И УЧЕНИЦИТЕ   

Генерален впечаток на сите учесници во фокус групите е тоа дека програмата во средно 

образование не одговара на нивните образовни потреби. Главна причина за ова е 

„непотребно“ деталниот материјал кој го изучуваат, како и недостатокот на практична 

примена на знаењата. Сите учесници сметаат дека начинот на кој што се изведува 

наставата и се проверуваат знаењата, зависи главно од самите професори.  

 

Велес 

Иако од различни средни училишта, сите учесници се согласија дека многу важна причина 

за неизбалансираната оптовареност на учениците во текот на учебната година е разликата  

во количината на обврски и проверки на знаењата пред и за време на периодите на 

тромесечие и полугодие.   

Дополнително, некои од учесниците ги споделија своите перцепции дека одредени 

професори ја пренагласуваат важноста на нивните предмети, па така учениците се 

приморани да посветат значително поголем дел од своето време учејќи го материјалот за 

нив. Таков пример беше наведен од страна на ученик во едно од средните стручни 

училишта во Велес.    

 

 

 

...„ На мојот смер, проблематично е тоа што учиме само по еден предмет кој е 

најтежок и буквално само тоа се учи, а по сите други предмети може да се 

разбере на школо, и дома само еднаш да прочитаме и да го знаеме материјалот. 

По овој предмет, некогаш се случува да земеме по четири лекции во текот на еден 

ден.“... 
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Уште еден аспект кој според учесниците игра важна улога во нивната оптовареност е 

неможноста во прва и втора година да избираат предмети според личните способности и 

желби. Ова резултира со пониски оцени на предмети за кои што самите сметаат дека се 

неталентирани (пр. ликовно, музичко) или пак учење на мноштво детали од област кон 

која воопшто не покажуваат интерес, што понекогаш значи помалку време за фокусирање 

на оние предмети кои сакаат поподробно да ги изучуваат.  

Тетово 

И во оваа фокус група, учесниците имаа генерална оценка дека учат многу непотребни 

работи. Со зборовите на една ученичка во средно стручно училиште:  

 

 

 

 

 

Последиците од гореспоменатата неможност за слободно избирање на предмети според 

личните желби и способности, во оваа фокус група беа анализирани уште пошироко. 

Учесниците сметаат дека голем дел од гимназијалците не знаат што сакаат да учат и 

работат во иднина, а моменталната состојба им оневозможува експериментирање со 

различни области и задлабочување во секоја од нив. Една од ученичките во гимназија 

смета дека:   

 

 

 

 

Скопје 

Иако на самиот почеток рекоа дека периодот кога имаат тромесечие и полугодие се под 

најголем притисок, учесниците во оваа фокус група сметаа дека самите ученици не го 

организираат добро своето време и поради тоа се чувствуваат оптоварено со училишни 

обврски.  

 

 

 

...„Наместо да учиме некои работи што треба секој нормален човек да ги знае за 

запознавање на светов, да се обработува нешто моментално што се случува, 

какви проблеми има, како да се решат, ние учиме некои формули и слични глупости 

кои никогаш нема да ми користат во животот.“... 

 

...“Треба да се види кој ученик за што го бива и потоа да се стават во 

класови каде ќе се учат тие предмети.“... 

 

...„Главно мислам дека никој не учи редовно, како што треба. Да учевме ќе 

стигневме, ќе имавме време. Вака имаме многу за учење ама никој од нас гарант 

не учи после секоја лекција.“... 
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Групното согласување со горенаведената изјава зборува за голем степен на 

метакогнитивна свесност за начинот на кој учениците ги организираат и ги исполнуваат 

своите училишни обврски, што е делумно очекувано од ученици во трета и четврта 

година. Голем дел од учениците рекоа дека сакаат предизвици па поради тоа се 

обидуваат слободното време да си го исполнат со различни активности (неформално 

образование, волонтирање и сл.). Ова сметаат дека им помага да се развиваат како 

личности. Дополнително, разбирањето од страна на професорите и добриот однос со нив 

на учениците им се мошне важни во периодите кога се под притисок да завршат нешто 

или кога треба да побараат одложување или продолжување на рокот.  

Сепак, и во оваа фокус група се дискутираше перцепцијата на учениците за непотребни 

делови од предметите кои ги изучуваат:  

 

 

 

 

Специфична тема за која што доста се дискутираше се лектирите и делата кои се 

обработуваат во склоп на програмата за македонски јазик. Иако еден од учесниците го 

искажа своето незадоволство за времето потребно да се прочитаат сите лектири, голем 

дел од учесниците посочија на тоа дека листата на обработувани дела како и самите 

термини за нивна обработка во наредната година обично се најавуваат на крајот на 

тековната учебна година. Понатаму, иако сите учесници се согласија за тоа дека читањето 

на лектири им помага во градењето на нивниот фонд на знаења од општа култура, некои 

од нив се мошне незадоволни со начинот на којшто професорите кои им предаваат по 

македонски јазик ги обработуваат овие дела. Една ученичка од СУГС „Раде Јовчевски 

Корчагин“ го сподели следниот пример:  

 

 

 

Дијаметрално спротивен пример беше споделен од страна на ученичка во СУГС „Орце 

Николов“:  

 

 

...„Нашата професорка не им обрнува толку внимание [на лектирите] и ние 

успеваме да поминеме со тоа што ќе прочитаме критика на интернет и на 

писмените работи вадиме добри оценки врз основа на такви површни податоци.“... 

...„Ние обрнуваме внимание бидејќи на матура има многу за лектирите.. И да 

прочитаме на интернет, после пак ќе треба повеќе да знаеме за матура или за 

екстерно затоа што таму уште подетално се  работат делата.“... 

...„Ние учиме многу работи што се глупости, што не ни се потребни, скоро по сите 

предмети ама професорите мора да го предаваат тоа што им е во програма.“... 
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На истата тема, некои од учесниците сметаат дека начинот на кој што се обработуваат 

лектирите, односно пишувањето на писмени работи за нив треба да се промени. Како 

причина за ова го наведуваат нивното оценување од уметнички аспект и талентот на 

авторот кои не би требало да бидат главни критериуми за оценување на познавањето на 

одредено дело. Сепак во оваа практика наоѓаат и позитивни страни, односно постојаното 

вежбање на сопствениот стил на пишување и можноста за лесно писмено изразување.  

Уште една конкретна тема за која што се дискутираше во овој дел од фокус групата, беше 

и важноста на пишувањето на формални документи. Иако веќе имале искуство со 

пишување на истите, учениците сметаат дека ова е тема на која треба да се стави акцент 

повеќе отколку на самите писмени работи за лектирите.  

КВАЛИТЕТОТ НА УЧЕБНИЦИТЕ 

На оваа тема, дискусијата се фокусираше на неколку аспекти. Прво, сите учесници имаа 

забелешки за физичкиот квалитет на учебниците односно начинот на кој се изработени. 

Ова многу често е главна причина за недостигање на голем број страници и потреба за 

копирање на истите, и подоцна залепување во учебникот. За учесниците, голем проблем 

претставува и фактот дека има одредени предмети по коишто се уште ги немаа добиено 

учебниците, иако самите фокус групи се одржаа во второто полугодие од учебната 

година.  

Кога станува збор за квалитетот на самата содржина на учебниците, повторно станува 

збор за огромен дијапазон на искуства: од одлични учебници во кои материјалот е добро 

објаснет до учебници кои се премногу застарени и/или комплетно неразбирливи. Ваквата 

ситуација често резултира со незадоволство кај професорите кои користат алтернативни 

пристапи: им ги диктираат само важните работи на учениците кои ги запишуваат во 

тетратка, им објавуваат текстови на интернет, им делат скрипти каде што материјалот е 

сумиран и подобро објаснет и сл.  

Велес 

Освен учебникот по историја кој го издвоија како одличен, учесниците во оваа фокус 

група се многу незадоволни од квалитетот на учебниците. Самите велат дека кога ќе се 

побунат против ова, како одговор добиваат изговори од типот на „без пари ви се дадени, 

ако не сакате да учите тоа е“. Сепак, како што приложените изјави покажуваат, 

несоодветните учебници не се ретки и влијаат многу на квалитетот на наставата:  

 

 

 

...„По менаџмент и бизнис, професорката бара веќе трета година да се сменат 

учебниците, бидејќи е премногу застарен материјалот. И излегува нов учебник со 

буквално истиот материјал што е веќе застарен, само со различна корица и „еве 

тоа е новиот учебник“. И професорката не оди по тој материјал и може да биде 

казнета бидејќи ни предава од модернизрана верзија од којашто многу полесно се 

учи и многу понови работи учиме.“... 
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Тетово 

Во оваа фокус група, генералниот став на учесниците беше дека многу зависи од 

конкретниот предмет и професорот кој го предава. Велат дека дел од учебниците се 

доволно добри и може да се учи самостојно од нив (иако не дадоа ниту еден пример за 

ова). Учесниците се пожалија на неколку различни проблеми со учебниците:  

 

 

 

 

 

...„Учебникот [по информатика] што го имаме е Паскал, а Паскал повеќе не 

се изучува. Плус учиме C++, а за тоа немаме ништо [во учебникот].“... 

...„Програмата понекогаш не соодветствува со материјалот во учебникот. На 

пример, ни пишува дека „Антигона“ како дело не треба да го обработуваме и не ја 

обработивме, А оваа година за матура ни е дело за полагање.“... 

...„Кај мене во економско, скоро сите  учебници се напишани како за на факултет. 

Дури и јас што цело време читам работи што не се само за на школо, едвај ги 

разбирам предметите.“... 

...„Во учебникот по Етика има дел „како да го познаете вашето другарче дали е 

наркоман“. Ова е дел од лекцијата за зависности и како опис го има следново: 

има тетоважи, има пирсови, различен стил на облекување.“... 

...„Некои професори се освестуваат дека учебниците не се во ред и ни даваат плус 

материјали за учење или го менуваат материјалот, но се уште ги имаме тие што 

не се свесни. Ќе седнам да учам и не знам што точно е дефиниција, каде има 

формула и не можам да се снајдам во учебникот.“... 

...„Има многу грешки што доколку професорот не знае да ти го предаде тоа, 

буквално се што си учел ти е изгубено... На пример Деловно, имаме формули, 

задачи, што или воопшто ги нема во учебникот или се грешни. Добро е што 

професорката знае тоа да ни го предаде. И на сметководство е вака.“... 

...„Не е јасно извадено тоа што е поважно туку е оптоварено со премногу 

информации кои искрено не се ни битни за лекцијата. Има и некои неразбирливи 

фрази и зборови кои претходно не се спомнати воопшто на час.“... 
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Скопје 

И во оваа фокус група, учесниците беа генерално незадоволни од квалитетот на 

учебниците. Најголемиот број од негативните коментари се однесуваа на тоа дека самите 

учебници не се доволно добро напишани за интерактивна настава, ниту пак за самостојно 

учење. Учесниците имаат проблем со материјалите поради тоа што се напишани на 

факултетско ниво и со многу апстрактни поими. Еден од учениците во СУГС „Раде 

Јовчевски Корчагин“ го посочи следново:    

 

 

 

 

 

 

Поради диверзитетот на ученици од различни насоки, во оваа фокус група забележителни 

беа различни реакции на исти учебници за одредени предмети. На пример, учениците од 

природно-математичките смерови кои се интересираат за оваа тематика се сосема 

задоволни од учебникот по Физика (како во примерот погоре), додека учениците од 

општествено-хуманистичките смерови сметаат дека истиот учебник содржи многу 

непотребни информации и/или не можат да учат самостојно. Слични коментари дадоа 

ученички од СУГС „Никола Карев“ и СУГС „Орце Николов“ за учебниците по Математика и 

Биологија:  

 

 

 

 

 

 

 

Сите учесници се согласија дека учебниците по општествените науки се неквалитетно 

напишани од различни причини. Како поважни, беа наведени стилот на пишување и 

вредностите кои се промовираат. Следните коментари припаѓаат на ученички од СУГС 

„Јосип Броз Тито“ и СУГС „Никола Карев“: 

...„И самата професорка [по Биологија] кажа дека термините кои се употребуваат 

се за медицински факултет, а ти учиш во прва и втора година. Премногу 

информации, премногу латински имиња што некои професори ги бараат.“... 

 

...“Ти да не отидеш некој час [на Математика], мора да бараш одма дополнителна 

затоа што во учебникот нема ништо објаснето.“... 

...“Во биологија учебникот има толку многу латински имиња, што самата 

професорка кажува дека тие се учат на Медицински факултет. А ние ги учиме во 

прва и втора..“... 

...„Главниот проблем што го имам забележано кај учебниците е  дека самите 

автори при пишување на истите немале обзири дека пишуваат за деца кои допрва 

го изучуваат тоа. На пример сите се пожалија од физика, јас немав проблем од 

физика ама тоа е зошто на интернет стално пребарувам работи за тоа што ме 

интересира.“... 
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Учесниците дадоа слични коментари и за обемот на материјалот во учебниците по 

Економија, Вовед во Право и Филозофија. Ваквиот начин на пишување на учебниците и во 

скопските гимназии резултира со незадоволство кај професорите кои на своите ученици 

им ги диктираат најважните работи (пр. Физика) или пак изработуваат скрипти со 

основните информации од материјалот (пр. Историја).  

 

КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВНИЦИТЕ 

И на оваа тема, во сите три фокус групи постојат големи разлики во искуствата на 

учесниците. Позитивни коментари учесниците главно дадоа за наставници кои се одлично 

образовани во своето поле, се обидуваат да излезат надвор од зацртаната програма и да 

ги поттикнат учениците на критичко размислување, и со нив имаат професионален однос, 

заснован на почит и доверба. Негативните коментари беа повеќе насочени кон конкретни 

ситуации и практики на одредени професори, но најчесто беше спомнуван 

неквалитетниот начин на предавање, барањата за учење напамет, стравот од инспекции и 

непријателскиот однос кон учениците.  

Алармантни се примерите кои учесниците во сите три групи ги наведуваат за 

непрофесионалното однесување на професорите кон учениците. Иако ретки, професорите 

кои практикуваат вербално и физичко насилство имаат значајно влијание врз процесот на 

формирање на личноста на адолесцентите.  

 

Велес 

Учесниците во оваа фокус група, неквалитетот во работата на наставниците го лоцираат на 

неколку места: стравот од постојаните опомени и инспекции, зголемените 

...„Трета кога бев учев Социологија и тоа беше толку субјективно напишано. Сега се 

појави слика на интернет... Високите класи се оние што секогаш имаат предност, 

нешто во тој стил. Значи имаше некаков ранг на општеството, промовираше 

едноставно многу лоши вредности.“... 

...„Воопшто не ми се допаѓаат учебниците за општествените науки како 

социологија, педагогија, економија.. Како приказна некој да ми раскажува ама на лош 

начин. Не е ништо специфицирано и јасно и никогаш не си сигурен дали до крај го 

имаш научено тоа.“... 
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административни обврски и непрофесионалните односи со учениците.  

За првата причина (стравот од постојаните опомени и инспекции) учесниците сметаат 

дека има неколку димензии на негативно влијание врз квалитетот на наставата. 

Учениците во гимназијата „Кочо Рацин“ велат дека: 

 

 

 

 

Ваквиот страв од опомени и казни, учесниците сметаат дека ја нарушува креативноста и 

слободата на професорите во планирањето на наставата. Следува опис на еден вообичаен 

час, раскажан од страна на ученик во гимназијата „Кочо Рацин“: 

  

 

 

 

 

Парадоксално, најавувањето на инспекцијата која го предизвикува овој страв има 

краткорочно влијание врз квалитетот на наставата. Следната изјава припаѓа на ученик во 

ССУ „Јовче Тесличков“, но слични коментари беа дадени и од учениците во гимназијата 

„Кочо Рацин“. 

  

 

 

 

Како втор важен аспект, учесниците ги издвоија и зголемените административни обврски. 

Ученик од ССУ „Јовче Тесличков“ смета дека: 

  

 

 

 

... „Има професори што не се задоволни како се напишани учебниците, па пробуваат 

да дадат интеракција на часот со филм, со некои нивни животни приказни, со 

примери. Тие се постојано опоменувани од директорот дека не работеле според  

програма.“... 

...„Иде на часот, го остава дневникот, ја отвара книгата, го отвара материјалот 

како треба да оди по редослед и почнува со истата реченица „Инспектор ако дојде 

мора да бидете сите запишани, ако дојде инспекторот треба да ја предаваме оваа 

лекција да кажете“.“... 

...„Во 2015 година дојде 4 или 5 пати инспекција кај нас. Проблемот е тоа што 

дознаваат 2-3 дена пред да дојде инспекцијата. Буквално се чисти цело школо, 

тогаш со молив не се запишува, за да нема оправдани, иако претходно цело време со 

молив се запишува отсуство. Тие што не се присутни тој ден им се ставаат 

неоправдани. Професорите спремаат интерактивни часови, се по програма, 

најдобро што може да биде. Завршува ли тоа, се е пак по старо.“... 

...„Главниот проблем е што во последниве три години, секоја година се повеќе и 

повеќе документација пополнуваат на час, наместо да ни предаваат 

[професорите].“... 



49 
 

Зголемените административни барања, во комбинација со стравот од инспекции и казни 

понекогаш резултираат со ситуации како следната, за која што зборуваше истиот ученик 

од ССУ „Јовче Тесличков“:  

 

 

 

 

 

 

Слична ситуација во која учениците биле „колатерална штета“ во односот професори- 

администрација, раскажаа и ученици во гимназијата „Кочо Рацин“:  

 

 

 

 

 

 

Кога станува збор за односот професор-ученик, учесниците во оваа фокус група велат дека 

се многу ретки тие што имаат разбирање за проблемите на учениците и во врска со 

обраозванието и надвор од него. Една ученичка од ССУ „Димитрија Чуповски“ смета дека:  

 

 

 

 

Учениците од гимназијата „Кочо Рацин“ велат дека тешко се одлучуваат да зборуваат со 

професорите за приватните проблеми, поради непријателскиот однос кој голем дел од 

нив го имаат или пак поради други мотиви кои влијаат на професионалноста на 

професорите. Таков пример издвои ученичка од гимназијата „Кочо Рацин“:  

 

...„После заклучени оценки и после земање на нова тема, на професорката и кажале 

дека треба да има тест за претходната и ни даде тест со застарен датум. Јас го 

видов тоа, го заокружив датумот и го дадов тестот. Ми рече единица дека ќе 

имам... После тоа разговарав со правници и ми кажаа дека тоа може да биде казниво. 

Кога и го кажав тоа, прво почна да ми вика, па отидов кај педагог и психолог, и на крај 

ми ја намали оценката.“... 

…„Се наместија 2 професорки да се суспендира другата. На учениците им се даваа 

бели листови да се потпишат за [едната професорка] да биде суспендирана, тие без 

да знаат што се случува, а од другата страна имаше копија како таа ќе биде 

суспендирана 6 месеци. Другата професорка, која што има стаж и знае како одат 

тие работи, ни даде листови и рече „јас ви кажувам за што е, ако сакате 

потпишете се“ и цела генерација се потпиша, бидејќи беа изманипулирани од 

другата [професорка].“... 

...„Професорите пред аплицираат за работно место професор, треба да направат 

еден тест кај што ќе се види прво нивното ментално здравје. Не секој е способен 

да работи со 30 и повеќе деца на час. Имало случаи каде професор е до степен да 

полудува, почнува да мава, да вика и сл.“... 
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Сепак во сите три средни училишта, учесниците ги издвоија вработените во психолошко-

педагошката служба, како и по неколкумина професори со кои се во добри односи. Овие 

професори се многу професионални но истовремено и човечни во односот кон учениците. 

Покажуваат заемна почит и меѓусебно разбирање, што ги поттикнува учениците да си ги 

исполнуваат сите обврски кон нив. Во ситуации кога учениците ќе ги прекршат правилата 

(пр. бегање од часови), овие професори знаат како да воспостават повторно дисциплина и 

авторитет без прибегнување кон казни и закани.  

Специфична ситуација која одлично го илустрира влијанието на стравот од казни и 

инспекции кај професорите на односот кој тие го имаат со учениците изнесе ученичка во 

гимназијата „Кочо Рацин“:  

 

 

 

 

Запрашани дали професорите се доволно активни во процесот на носење реформи во 

образованието, генералниот коментар е дека нивното искуство најчесто не се употребува. 

Иако тие се во најдиректен допир со учениците и го следат нивниот прогрес од година во 

година, нивното учество во образовните реформи, според учесниците, е сведено на 

„климање со глава пред директорот и министерството“. Учесниците во фокус групата 

очекуваат од своите професори повеќе да се залагаат за своите и правата на учениците, и 

притоа да најдат компромис.  

Тетово 

Учесниците во оваа фокус група истакнаа дека искуството на наставниците, иако важно, 

како да е занемарено во процесот на пишување на наставната програма. Кога станува 

збор за важноста на возраста на професорот за неговата професионалност, се појавија две 

спротивставени мислења. Како најилустративни издвоени се ставовите на ученички од 

СЕУ „8-ми септември“ и ССУ „Моша Пијаде“:  

 

 

 

..„Јас еднаш му се отворив на еден професор, нешто во поглед со школото и си пренесе 

во партија.“... 

...„Лани со пленумските настани, имаше професори што не поддржуваа, но тоа го 

правеа многу суптилно. Се разминуваме на скали, ми фрла еден поглед и ми дава ливче и 

си го отворам после средбата, или ме тргнува на страна и ми кажува два збора и 

продолжува. На часовите никако, нема теоретски шанси, меѓутоа надвор од школото, 

на улица, на кафе поинаку се однесуваа.“... 

...„Доколку е постар професорот, може да ни го објасни материјалот подобро и да ни 

ги сфати проблемите. А ако дојде сега некој нов вработен, не може да ти помогне 

исто како тој претходно.“... 
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Како и во претходната фокус група, и овде се дискутираше влијанието на притисоците и 

инспекциите. Ученичка од СЕУ „8-ми Септември“ нагласи дека: 

  

 

 

 

 

 

Нејзина соученичка додаде дека: 

 

 

 

 

Учениците од гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“, пак, се особено задоволни од трудот на 

нивните професори кои не дозволуваат условите во коишто учат да влијае на успехот на 

учениците. Ученичка во оваа гимназија нагласи дека:  

 

 

 

Професионалноста на наставниците во односот кон учениците беше дискутирана и во 

оваа фокус група. Ученичка од ССУ „Моша Пијаде“ изјави дека:  

 

 

Запрашани за вклученоста на професорите во образовните промени, учесниците во оваа 

фокус група сметаат дека училишниот одбор на средните училишта во кои учат првично 

...„[Професорите] знаат и имаат искуство за тоа на кој час што им е потребно и колку 

време им треба. За некоја тема им даваат толку многу часови, премногу време за 

материјал што може да го објаснат за 20 минути, а има некои лекции што се буквално 

многу тешки и нас како ученици ни треба повеќе време за да ги разбереме, а нив им 

даваат еден час. Тука доаѓаат проблеми и конфликти со инспекција, затоа што не 

можат да ги усогласат ствариве.“... 

...„Кај нас е многу, многу строго. Повеќе се насочува работата на директорката за 

редот и мирот, за униформата, да не се носи јадење во школо и слични ствари. И 

главна реченица е „Да знаете, ако дојде инспекција, денес таа и таа лекција ја 

имаме.“.“... 

...„Мислам дека помладите можат подобро да не разберат затоа што сме скоро на 

исти години и од друга страна се поинформирани за многу работи што се менуваат. 

Сигурно постариве професори нема да ги знаат тие работи како нас помладите.“... 

...„Ние немаме наше школо, не шетаат од едно на друго место, учиме во 

катастрофални услови, но сепак успеваме да реализираме се добро и да излезат 

многу добри ученици од гимназијата.“... 

...„Има некои наставници што не знаат како да се однесуваат со ученици, немаат 

ниту култура ни ништо. Може да дојде да удри ученик или да му се заканува.“... 
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не им излегува во пресрет на професорите, а понатаму истиот третман го добиваат и од 

другите институции како Министерство за образование и наука.  

Скопје 

Учесниците во оваа фокус група генерално се задоволни од своите професори и сметаат 

дека голем дел од нив се добро запознаени со своето научно поле. Сепак, велат дека 

постојат професори кои не се доволно обучени за тоа како да го пренесат своето знаење 

при што не можат да ги заинтересираат учениците за материјалот, што понатаму води кон 

недисциплина и губење на авторитетот. Дополнително влијание на квалитетот на 

наставата имаат постојаните притисоци (обично вршени од директорите на средните 

училишта) насочени кон професорите кои минатата година биле вклучени во 

Професорскиот плеум и / или штрајкуваа. 

 

 

 

Ваквата практика во СУГС „Орце Николов“ резултира со строго следење на наставната 

програма и минимизирање на можностите за креативност на професорите. Како помал но 

значаен проблем, во СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ се спомена и фокусирањето само на 

одличните ученици кои обично седат во првите редови, и заборавањето на останатите 

ученици.  

 

Од друга страна, ученици од СУГС „Никола Карев“ се мошне задоволни од начинот на кој 

што професорите пронаоѓаат начини да ја направат интерактивна наставата:  

 

 

 

 

 

 

 

Особено важен проблем кој сите учесници во фокус групата го посочија е начинот на кој 

што се оценува нивното знаење. Поради строгиот начин на оценување „според учебник“, 

учениците се приморани да учат напамет работи наместо да ја разберат материјата. 

Следните примери ги посочија ученици од СУГС „Орце Николов“ и СУГС „Раде Јовчевски 

...„Се договараат тројца професори. На пример, по Историја, Социологија и уште некој 

предмет што има нешто заедничко. И ни пуштаат  некој документарец или филм и 

секој од нив си објаснува што било важно за неговиот предмет во тоа. Некои пак одат 

на принципот дискусија-дебата, не прашуваат за наше мислење.“... 

...„На социологија тест: прв пасос од таа и таа страна. И ти треба да го памтиш кој 

пасос беше и да ти текне што пишувало на тој пасос.“... 

...„На пример, се договараат професори како Историја, Социологија и некој трет 

предмет што има нешто заедничко. Ни пуштаат документарец и после секој си 

објаснува што било важно за неговиот предмет во него. Исто некои одат на принцип 

дискусија – дебата, не прашуваат за нашето мислење.“... 
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Корчагин“: 

 

 

 

 

 

 

 

Кога станува збор за односот помеѓу учениците и професорите, генералната оценка е дека 

многу професори имаат разбирање за учениците и се трудат да воспостават добар однос. 

Самите учесници нагласија дека професорите освен образовна, треба да имаат и воспитна 

функција во развојот на адолесцентите. Учениците од СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ и 

СУГС „Орце Николов“, наведоа неколку примери кои според нив покажуваат 

непрофесионален однос кон работата како професор и конкретно кон учениците. 

Издвоени се најилустративните: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...„Во учебникот по географија, има податоци од пред 10 години и повеќе. Професорот 

не тераше да ги учиме точните демографски бројки во Скопје, па во потесно Скопје, па 

во кои предели има повеќе во кои помалку од секоја националност.“... 

...„Има учебници што не се добри, како физика, ама професорите го бараат стриктно 

тоа од учебник... Јас учам од скрипти на друг професор за да разберам, ама пак морам 

да учам и од учебникот затоа што професорката го бара баш така дефинирано.“... 

...„Мојата класна е добра како професорка по математика ама е многу лоша како  

педагог. Секогаш пробува да го наметне своето мислење, лошо се изразува, има навредено 

ученици. Треба да се обрне малку повеќе внимание и на педагошкиот аспект.“... 

...„Има професори што не доаѓаат во школо со цел да не научат туку со цел да си ја 

заработат својата плата. Баш имаше таков пример кај нас; професор на ученик му 

имаше речено: „Јас тебе те гледам како 10% од плата.“.“... 

...„Еден професор има хоби од кое добива поголем дел од парите за живеачка и често 

доаѓаше на час мамурен, или се уште не отрезнет, или пак доцнеше по половина час.“... 
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ДОПОЛНИТЕЛНА ПОМОШ ПРИ УЧЕЊЕТО И НАЈЧЕСТИ ИЗВОРИ  

 

 

 

Кога станува збор за дополнителна помош од самите професори, искуствата на учениците 

во фокус групите драстично се разликуваат. Она што им е заедничко на сите е 

користењето на интернетот како примарен извор на дополнителни материјали и 

објаснувања за темите кои се обработуваат во склоп на редовната настава. Според 

фацијалните експресии на учесниците во моментите кога беа прашани за учење во групи 

и барање помош од родителите за училишните обврски, може да се заклучи дека овие 

форми на дополнителна помош ретко ги употребуваат и ги сметаат за некорисни.  

 

Велес 

Учесниците во оваа фокус група се генерално задоволни од излегувањето во пресрет од 

страна на професорите кои предаваат потешки предмети, како и од редовната практика за 

одржување на дополнителни часови. Еден од примерите кој учесниците го издвоија како 

исклучителен е професорот по математика во гимназијата „Кочо Рацин“.  

 

 

 

 

Сепак, учениците од истата гимназија зборуваа и за професори и учебници од кои не се 

воопшто задоволни: 

 

 

 

 

 

 

 

...„Тоа е веројатно најдобриот професор во нашата гимназија … Буквално се што 

имаш потреба од знаење ти дава: сакаш дополнителен час, сакаш да останеш 15 

минути после часот, сакаш домашното одново да го препишеш...“... 

...„Попросто не може. Седите на час, одите на тест, и да не сте вежбале, добивате 

четворка – екстра!“... 

...„На некои теми полесно можам да научам од интернет отколку од учебник, 

поради тоа што не е убаво објаснето во учебникот.“... 

...„Професорката по информатика не е македонка и има потешкотии во 

зборувањето. Искрено не ја разбирам што предава, и тоа по предмет за кој немаме 

ни учебник. Па дома имам потреба да си гуглам како точно се пишуваат 

програмите.“... 
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Тетово 

Учесниците од ССУ „8ми Септември“ сметаат дека многу од професорите согледуваат кога 

им е потребна помош и се обидуваат да помогнат, но често се спречени од практични 

причини како што е недостатокот на слободни простории, густиот распоред со по 7 часа 

секој ден или недостатокот од поддршка од врвот на училиштето.  

 

 

 

Единственото спомнување на родителите како потенцијален извор за помош (во сите 3 

фокус групи) е следната изјава на една ученичка во ССУ „8ми Септември“: 

 

 

 

Слично на претходното, и групното учење како потенцијален извор беше спомнато 

единствено во оваа дискусија:    

 

 

 

Скопје  

Искуствата на учесниците во оваа фокус група покажуваат дека крајната одлука за 

одржувањето на дополнителна настава ја носат исклучиво професорите. Сите учесници се 

генерално задоволни од професорите, но забележливи се големи разлики во начините на 

кои што се имплементира дополнителната настава. На пример, следните 2 изјави 

припаѓаат на ученички во СУГС „Орце Николов“:    

 

 

 

 

 

 

 

...„Има професори што сакаат да ни помогнат, и нивни плус ќе биде тоа што ќе 

знаат дека успеале да ни ја доловат лекцијата и знаењето. Ама кај нас нема никакво 

разбирање, почнувајќи од директорката.“... 

...„Ако имам некој проблем со учењето му се обраќам на татко ми. Тој има свое 

претпријатие и многу е слично тоа што го учам со тоа што тој го работи.“... 

...„Се случува понекогаш да учиме повеќе другарки заедно... Кога учиш со некој друг, 

лекцијата станува поинтересна и побрзо го научуваш тоа што го учиш.“... 

...„Ако нешто не ми е јасно, зависи од професорот дали сака и има време да ми 

објасни. Ако не ми објасни професорот што ми предава, има и други професори 

по истиот предмет.“... 

...„Има професори кои ако нема доволен број за дополнителна, не ја 

одржуваат. Ќе прашаат дали не ви е јасно и ќе си продолжат, или ќе се 

изнервираат: Како не ти е јасно? Зошто не ти е јасно?!“... 
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Слична разлика во индивидуалните искуства и критериумите за одржување на 

дополнителната настава, се појави и кај учениците во СУГС „Никола Карев“:   

 

 

 

 

 

Барањето за одреден број на ученици кои ќе покажат интерес за дополнителна настава е 

главен предуслов за нејзиното одржување и во СУГС „Јосип Броз Тито“, но сепак се 

одржува. Од друга страна, учениците во СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ имаат многу 

попозитивно искуство:  

 

 

 

Специфична подтема на која се дискутираше е одржувањето на дополнителна настава 

поради спремање за училишни натпревари. Освен во СУГС „Јосип Броз Тито“ и СУГС 

„Ѓорѓи Димитров“, професорите често не се подготвени да им помогнат на своите ученици 

во подготвувањето за училишните натпревари. Следните изјави припаѓаат на ученички од 

СУГС „Орце Николов“ и СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“:  

 

 

 

 

 

 

  

Во ситуации кога дополнителната настава не се одржува и/или не е доволна,  учесниците 

се потпираат на интернетот како главен и најлесен начин за доаѓање до информации. 

Сепак, се потпираат и на други извори како што се зачувани тетратки од постари браќа и 

сестри, и многу ретко, другар(к)и кои ќе можат да им ги објаснат нејасните работи.    

...„Генерално не се проблем дополнителните, професорите ги држат ако ги 

замолиме. Имаме и професорки како Француски кои доаѓаат и во саботи, за 

тие што се заинтересирани да научат повеќе.“.. 

...“Кај нас професорите не се заинтересирани и едноставно не се исплати да ги 

молиш за дополнителна.“... 

...„Во случај некој да не доаѓа во школо одреден период, тогаш имаат 

разбирање и даваат.“... 

...„ За натпреварот по физика, само праша кој сака да оди и се сама учев, за 

разлика од СУГС Ѓорѓи [Димитров каде што ги спремале уште од јануари. Од 10 

деца што поминуваа понатаму, сите 7 поминаа од Ѓорѓи.“...  

...„И мојата професорка по физика сака и ме тера да одам на натпревар, а 

после не сака да ме спрема.“... 

...„Има многу професори кои не ни кажуваат дека има натпревар од што не се 

заинтересирани.“... 
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ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

Велес 

Иако на почетокот скоро сите учесници рекоа дека немаат доволно вон-наставни 

активности, по мала дискусија за можностите кои се нудат, се согласија дека во нивните 

училишта добро функционираат спортските клубови, кариерниот центар, како и 

драмската и литературната секција. За одличното функционирање на драмската и 

литературната секција во гимназијата „Кочо Рацин“, учениците велат дека се заслужни 

самите професори по македонски јазик кои многу се трудат да ги мотивираат учениците. 

Се одржуваат и училишни натпревари, а најголем акцент се става на натпреварите по 

англиски.  

Тетово 

Во оваа фокус група, ситуацијата со вон-наставните активности драстично се разликува 

помеѓу училишта. Во ССУ „Моша Пијаде“, се организираат само спортски натпревари и тоа 

мошне нередовно. Иако голем дел од учениците покажуваат интерес за ваквите настани, 

тие во последните години ретко се организираат поради тоа што професорите не се 

доволно мотивирани за тоа. Во СЕУ „8-ми септември“, и учениците и професорите имаат 

голема мотивација, желба како и идеи за дополнителни активности, но велат дека 

директорката не им излегува во пресрет за нивното остварување. Во гимназијата „Кирил 

Пејчиновиќ“, ретки се вон-наставните активности поради тоа што самите услови за 

одржување на наставата практично не го овозможуваат тоа.  

Скопје 

Во скопските гимназии, спортските натпревари, хорот, оркестарот, драмската секција и 

кариерниот центар се најзастапени. Скоро секоја од гимназиите организира сопствени 

претстави, изложби и музички настани, најчесто за хуманитарни цели. Учениците од СУГС 

„Никола Карев“, СУГС „Орце Николов“ и СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ се многу 

задоволни од можностите за самостојно организирање на настани кои наидуваат на 

позитивни реакции од пошироката јавност. Сепак секции и клубови насочени на 

природните науки се ретки или воопшто не функционираат, поради тоа што не се 

пројавила иницијатива за нивно редовно работење. Она што се истакнува како 

проблематично на тема вон-наставни активности е ниската информираност на учениците 

за сите можности кои им се нудат, што понатаму води до привиден недостаток на 

мотивација за редовно функционирање на сите секции.    
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ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СОЗДАВАЊЕТО НА КРИТИЧКИ МИСЛИТЕЛИ И ИДНИ АКТИВНИ 

ГРАЃАНИ НА МАКЕДОНСКОТО ОПШТЕСТВО, КАКО И ВО СТЕКНУВАЊЕТО НА ДЕМОКРАТСКИТЕ ВРЕДНОСТИ 

Генерален коментар на сите учесници во фокус групите е дека наместо да бидат правило, 

исклучоци се оние професори и активности кои ги поттикнуваат критички да размислуваат 

на темите предвидени во наставната програма. Почести се оние кои бараат да се учи 

напамет, од збор до збор, и бескомпромисно да се почитува авторитетот. Сите учесници 

сметаат дека неформалното образование е она што повеќе ги учи како да се активираат и 

да придонесат во општеството, отколку самите образовни институции. Запрашани за тоа 

дали и колку се запознаени со правата што ги имаат како ученици, сите учесници сметаат 

дека неформалното образование е главниот извор на информации на оваа тема.  

Велес 

Учесниците во оваа фокус група велат дека еден од главните извори на фрустрација им е 

начинот на кој се оценува нивното знаење. Ученик од ССУ „Јовче Тесличков“ смета дека: 

 

 

 

 

Учениците од останатите училишта го делат истото мислење. Како исклучок од ова 

правило за учење на памет, ученик од гимназијата „Кочо Рацин“ го наведе професорот по 

Логика:  

 

 

 

Кога станува збор за правата и обврските на средношколците, учесниците во оваа фокус 

група изнесоа спротивставени ставови. Издвоени се најилустративните изјави на ученички 

во гимназијата „Кочо Рацин“:   

 

 

 

 

 

...„Кај нас како да се наградува тоа ако на памет учиш, ми иде понекогаш косата да си ја 

искубам. Професорите ставаат петки ако ја кажеш од збор до збор самата лекција. И 

после ќе ги прашам [соучениците] да ми раскажат нешто од средина на лекцијата и се 

губат, затоа што не ја разбираат воопшто... Тоа ми е жално на некој начин, затоа што 

наместо да се промовира критичко размислување го уништуваат, го убиваат.“... 

...„Професорот е член на IDEA, па си го подели предметот на реторика, аргументација и 

слично иако тоа не му е во програмата. За него е многу битно тоа да размислуваме 

надвор од кутијата. Ни пушта филмови и TED говори за да видиме како еден човек треба 

да се изразува.“... 

...„Реално океј е ти да си ги знаеш правата, и океј е доколку ти е прекршено правото да 

реагираш за тоа. Меѓутоа доколку не е прекршено, а нешто друго ти е преречено, ние 

одма се чукаме во гради и креваме бунт. А за сметка на тоа ништо не правиме на школо, 

просто и ние ги прекршуваме правата на професорите. Авторитет е, се знае како треба 

да се однесуваш со професор, треба да бидеш културен, треба да имаш манири, ние тоа 

не го правиме и после си ги бараме правата.“... 
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Тетово 

Во оваа фокус група, учесниците сметаат дека личните напори се најважни и сами ја 

преземаат одговорноста за сопствениот развој. Сепак и тие велат дека се соочуваат со 

многу професори кои не ја поттикнуваат критичката мисла и оригиналните идеи. Како 

еден од ретките одлични наставници, ученичка од СЕУ „8-ми Септември“ го издвои 

професорот по Економија: 

 

 

 

 

На темата на правата на средношколците, учесниците во оваа фокус група рекоа дека на 

почетокот на секоја година ги слушаат основните правила на одржување настава како 

неупаѓање во збор и кревање рака, но подетални информации добиваат исклучиво од 

неформалното образование.  

Скопје 

Голем дел од учесниците во оваа фокус група се директно вклучени во активностите на 

неколку невладини организации и имаат учествувано во пленумските состаноци. 

Тргнувајќи од ова, очекувани беа ставовите дека формалното образование не ги 

поттикнува на критичко размислување и активна вклученост во општеството. Самите 

сметаат дека нивните соученици ретко пројавуваат интерес за подлабока анализа на 

информациите кои ги учат, а професорите часовите ги користат повеќе за 

прераскажување на материјалот од учебникот и наметнување на сопственото мислење, 

отколку за насочување и мотивирање на учениците. Ученичка од СУГС „Никола Карев“ 

смета дека:  

 

...„Не гледа да ти го предаде само тоа од книга туку гледа како е во реалниот свет и 

како ние кога ќе излеземе од школо, и за на факултет, и за да се вработиме, да ни 

помогне и да ни ги разјасни важните работи. Да не учиме само од книга туку да 

бидеме поотворени.“... 

...„Образовниот систем не е насочен кон критичка мисла туку да гледаме само 

право и да не излегуваме од кутијата.“... 

...„ Да земеме обврска, ние на време да стасуваме на училиште и да земеме дека 

мене ми го прекршуваат правото на слобода на изразување. Кое повеќе тежи? 

Доцнам 5 минути на час, ја прекршувам таа обврска, ама дали е тоа еднакво со 

тоа што мене ми го прекршуваат правото на слобода на изразување? Не е 

еднакво. Правата ги сметаме за побитни од обврските, поради тоа што немаме 

ние големи обврски. 
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Како главна причина за ова, го посочуваат претходно споменатиот страв на професорите 

од казни доколку излезат надвор од програмата, но и самата незаинтересираност на 

нивните соученици.   

Учениците од СУГС „Орце Николов“ велат дека имаат неколку професори кои се многу 

посветени на градење на критичка мисла кај своите ученици но има и такви кои се 

комплетна спротивност:  

 

 

Во СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ и СУГС „Ѓорѓи Димитров“, критички разговори и 

дебати на различни теми се се почеста практика на класните часови во последните 

неколку години. Повторното влијание на стравот од казни се забележува и во следниот 

пример:  

 

 

 

 

Кога станува збор за соработката помеѓу формалното и неформалното образование, 

многу од учесниците сметаат дека самите професори не ги поттикнуваат учениците да се 

вклучат во дополнителни активности кои ќе им помогнат во целокупниот развој. Кај оние 

ученици кои сепак ќе се вклучат во вакви активности, класните раководители ретко имаат 

разбирање за отсуствата од часови па така учениците се ставени во непријатна ситуација.  

Запрашани за правата кои ги имаат како средношколци, сите учесници во оваа фокус 

група сметаат дека се навистина ретки професорите кои ги запознале со оваа тема. 

Можностите за жалба кај психолошко-педагошката служба и директорот, Народниот 

правобранител, Хелсиншкиот комитет и Меѓаши, како и можноста за поддршка од 

мноштво младински невладини организации се механизми со кои се запознале преку 

нивното неформално образование и волонтерски активности. Во ретките ситуации кога 

учениците одлучиле да ги употребат институционалните механизми во своите гимназии 

за да се пожалат за начинот на предавање на одредени професори, добиле негативни 

коментари за постапката и генерално обесхрабрување заради можните последици врз 

нивните оцени.   

 

 

...„Има професори што секогаш се во право, повисоко се од нас, знаат повеќе 

од нас и не дозволуваат ништо да преречеш.“... 

...„Ние често разговараме за актуелни теми. Обично ни дава класната 

можност сите да се изразиме, ама после сите случувања почна да се плаши и 

да не прекинува. Често и ја менува темата и се плаши ако ние го искажеме 

своето мислење, дека некој од повисоко ниво неа ќе и се одмазди.“... 
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ПОДЕЛБА СПОРЕД ОБРАЗОВНИТЕ ПОТРЕБИ  

За време на фокус групите во Велес и Тетово, се дискутираше и на темата за личните 

искуства на учесниците со постоењето на специјални паралелки за учениците со посебни 

образовни потреби. Во двете фокус групи, учесниците ги користеа личните искуства за да 

направат подлабока анализа на прашањето дали треба да постојат вакви специјални 

паралелки. Ги вклучија сите засегнати страни и изнесоа аргументи и ЗА и ПРОТИВ ваквата 

практика.  

Во Велес, повеќето учесници сметаат дека ваквите специјални паралелки се првично 

бенефитарни за самите ученици со посебни образовни потреби поради тоа што на нив им 

треба посебно внимание од наставниците и специфичен начин на изведување на 

наставата. Дополнително, нагласија дека голем број од учениците можат да бидат 

потполно безобѕирни кон различните од нив на било која основа, што има многу 

негативни ефекти за сите кои се исмевани, навредувани и/или отфрлани од околината. 

Учењето во клас каде што учениците се несензитизирани на тема попречености и посебни 

образовни потреби, кај учениците кои ги имаат може да предизвика многу поголеми 

несакани дејствија. 

  

Во Тетово, повеќето учесници сметаат дека најважно е тоа како се чувствува ученикот кој 

има посебни образовни потреби во стандардните и специјалните паралелки. Доколку 

самиот ученик има позитивна реакција на паралелката, тоа може да влијае стимулирачки 

на него и да му помогне да ја надмине социјалната стигматизација и да формира 

пријателства со соучениците. Но доколку начинот на изведување на наставата во 

стандардните паралелки му е претежок за следење и/или соучениците немаат разбирање 

за неговата состојба, учесниците во оваа фокус групата сметаат дека специјална паралелка 

ќе влијае подобро на неговиот развој.   

Оваа тема не беше дискутирана на фокус групата во Скопје, бидејќи учениците немаат 

лични искуства на истата.  

 

ПОДЕЛБА ПО ЈАЗИК НА НАСТАВА 

 Учениците во Велес и Тетово се поделени во паралелки според јазикот на кој ја слушаат 

наставата. Како главна причина зошто ова треба да продолжи да се практикува, го 

наведуваат практичното знаење кое двете групи ученици го имаат на својот мајчин јазик, 

како и потешкотиите со кои и едните и другите би се соочиле доколку слушаат предавања 

на друг јазик.  
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Во гимназијата „Кочо Рацин“ во Велес, има по една паралелка во сите 4 години, која 

слуша настава на албански јазик. Учениците од ова училиште велат дека имаат 

минимална меѓусебна интеракција само на одморите кога си купуваат храна. Освен тогаш, 

ретки се учениците од албанските паралелки кои ги слушаат часовите по неколку 

предмети заедно со македонските паралелки. Сите учесници во оваа фокус група сметаат 

дека ова треба постепено да се менува, за да се постигне подобра интеграција на 

учениците од различни паралелки како и нивно изучување на двата јазици. Најгласниот 

поддржувач на оваа идеја е ученичка во оваа гимназија, која го раскажа следниот 

пример:  

 

 

 

 

Во фокус групата во Тетово, ставовите беа поделени. Поради претходните искуства со 

тепачки и кавги помеѓу учениците во албански и македонски паралелки, неколку од 

учесниците сметаа дека во случај на мешање на паралелките би било потребно присуство 

на полицијата на часовите за да се избегнат проблеми, тепачки и кавги. Од друга страна, 

некои од учесниците беа длабоко уверени дека токму соработката ќе поттикне соживот:  

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНА ОЦЕНА ЗА РЕФОРМИТЕ ВО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ 

Генералниот став за реформите во образовниот систем на сите учесници во фокус групите 

е дека идеите се добри и прогресивни, но начинот на кој што се имплементираат е 

проблематичен. Како најчесто спомнуван пример за ова беше електронскиот дневник. 

Еден од учесниците во фокус групата во Велес го сумираше проблемот вака:  

 

...„Во мојот клас имаше едно девојче што е албанка. Учеше заедно со мене во 

трета година, супер беше, објавувавме слики на Фејсбук заедно, одевме на кафе 

заедно.. Меѓутоа таа сега е во албанската паралелка и не не погледнува, исто 

како да не постоиме. Македонски престана да зборува, не може да сврзе една 

реченица, зборува само албански, и меѓусебно се гледаме со презир.“... 

...„Ние како македонци и тие како албанци имаме меѓусебно предрасуди што не 

треба да ги има. Кога би се тргнало тоа на страна, тогаш се би било поубаво, би 

имало подобар соживот, а нас во овој град тоа и ни треба. Затоа што ако ние 

гледаме само напред и сме вака ограничени, нема ништо да се постигне. Како што 

има и кај нас луѓе што се безобразни и такви што се културни, така и кај нив. 

Значи работата нас овде што не кочи се предрасудите што ги имаме.“... 
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БЕСПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ 

Учесниците во сите фокус групи сметаат дека тоа што учебниците сега се бесплатни е 

одлична реформа, поради тоа што нивните родители се ослободени од финансискиот 

товар за купување на нови учебници секоја година. Сепак како што беше дискутирано во 

делот за квалитетот на учебниците, учесниците во фокус групите имаат неколку 

забелешки: 

 самиот физички квалитет на учебниците, односно начинот на нивната изработка; 

 доцнењето на учебниците по неколку месеци, понекогаш и цело полугодие; 

 несоодветноста на содржината на учебниците, и нивната неусогласеност со 

наставната програма (подробно разработена во делот Квалитет на учебниците); 

 ненавремено обновување и модернизирање на наставната програма.   

ЕКСТЕРНО ТЕСТИРАЊЕ 

Во сите три фокус групи, учесниците не се согласуваат со моменталниот начин на 

изведување на екстерното тестирање. Споредувајќи го нашиот образовен систем со оној 

во скандинавските земји, средношколците сметаат дека прво треба да се променат многу 

работи во системот, да се обезбедат основни услови за екстерно тестирање (пр. сите 

компјутери да бидат функционални) па дури потоа да се спроведува. 

Најголемиот дел од учесниците сметаат дека начинот на екстерно тестирање не ги опфаќа 

сите аспекти од средното образование, односно 30 прашања на заокружување воопшто 

не го одразуваат знаењето на ученикот. Следните изјави ги сумираат коментарите на 

учесниците:  

 

 

 

 

 

...„Оценката треба да ни ја стават и веднаш да ја внесат во електронскиот 

дневник, за да стаса кај родителите. Ама не е така. Ги внесуваат оценките пред 

тромесечие и тогаш стасуваат сите пораки наеднаш кај родителите.“... 

...„Во крајната оцена на ученикот или на тромесечијата спаѓаат: писмени, усни 

одговори, активност на час и да речеме домашни работи и други проекти 

поврзани со предметот. Не може некој мене да ми стави оцена од 30 прашања. 

Ако е така зошто би не терале да пишуваме домашно, да правиме проекти, кога 

со едно ливче од 30 прашања може да се утврди оцената: „еве одговорете ги 

прашањата и ќе имате оцена!“?“... 
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Дополнително, поради тоа што оцените на екстерно влегуваат во училишниот успех на 

крајот на годината, учениците чувствуваат притисок да добијат високи оцени на 

екстерното тестирање. Следните изјави се илустративни примери за најчесто 

спомнуваните пристапи кон однапред дадените прашања, како и проблемите поврзани со 

нив:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се споменаа уште неколку проблеми поврзани со однапред дадените прашања:  

 

 

 

 

 

 

...„По предметот граѓанско кога полагав, напамет научив 100 прашања кои ги 

најдов на интернет. Ги научив и 5 извадив, а низ целата година учебникот не ми 

беше отворен.“... 

...„Неприфатливо ми е оценувањето на целогодишно учење на еден ученик преку 

20-30 прашања. Има некои ученици што не знаат добро да се изразуваат или се 

слаби на одговарање и пишување тестови, ама се трудат, прават проектни 

задачи, вложуваат труд на час и сконцентрирани се. А други воопшто не ги 

интересира и на екстерно ќе си искликаат све под „а)“ и ќе добијат тројка.“...  

...„И самите ние немаме волја цела година да учиме и да се замараме, знам дека си 

ги имам прашањата, ќе си извлечам петка а тие што имаат двојки и така не 

учат по цела година. Знаат дека на крај ќе научат 200 прашања и тап петка на 

екстерно. И тогаш им се проблем на професорите, мораат да им стават 

повисоки оценки или ќе бидат казнети.“... 

...„Ако еве мене ми рече професорката „имаш тројка, ама и на екстерно тројка да 

извадиш!“, јас не сум будала – ќе ги научам прашањата и ќе извадам петка. Ама 

после тоа самите професори се закануваат во стилот „Еј не заборавај, догодина 

ти предавам, пак ќе се видиме!“.“... 

...„Во втора година ми се падна ликовно на екстерно и од прашањата што беа 

дадени немаше ништо во учебникот по кој учевме. Значи ниедно прашање не беше 

поврзано со книгата што ние цела година сме ја учеле, а реално обемна е. Имаше 

некои чудни прашања и понудените одговори немаа врска. Заедно со 

професорката ги решавав кога ни ги дадоа, а испадна ништо од тоа што таа ми 

предложи како одговор да нема во опциите. И добив четворка што може да ми е 

проблем затоа што планирам да продолжам на ликовна академија.“... 
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Според учесниците во фокус групите, моменталниот начин на екстерно тестирање, 

наместо да го направи оценувањето на учениците пореално и да ги мотивира 

професорите подобро да предаваат и оценуваат, има потполно спротивни ефекти. Многу 

од професорите се доста „креативни“ во начините на кои го избегнуваат влијанието на 

екстерното тестирање: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кога станува збор за самиот процес на екстерно полагање, учениците се соочуваат со 

проблеми како повторување на едно исто прашање неколку пати што всушност значи 

одговарање на помалку прашања или пак прашања каде што сите понудени опции се 

точни и нема јасни насоки за тоа што конкретно се бара. Исто така се случува и паѓање на 

системот или пак проблеми со компјутерите кои престануваат да работат и/или се 

замрзнуваат.  

На темата можности за препишување во текот на самото тестирање, учесниците во фокус 

групите повторно наведоа многу различни ситуации. Следната изјава добро ги илустрира 

истите:  

...„На екстерно лани имав социологија и информатика и двата предмети ми беа 

доста тешки. Имаше по 200 прашања што не е многу, ама дел од нив беа од 

гимназиските учебници а јас учам во економско. Со мојот учебник можев да ги 

решам само пола од прашањата и добив четворка. Може среќа сум имала до 

негде, ама сум 5.00 и се трудам многу. И вака една оценка може да ми влијае многу 

за рангирање на факултет после.“.... 

..„Мене ми се падна ликовно. Имаше 100 прашања, јас ги научив ама кога го правев 

тестот екстерно сите прашања беа сменети. И сега лоша ситуација, немам на 

кого да се пожалам. И се обратив на мојата професорка по ликовно, да и кажам 

дека ни ги сменија прашањата, и таа си сфати дека јас не сум го направил добро 

тестот и што направи: мене ми стави 4ка на крај на година од страв, во случај да 

сум утнал.. А јас после тоа добив 5ка на екстерното.“... 

...„Кај нас има случаи кога доаѓа професорот, ти решава до оценката  што ја 

имаш, пример четворка, и после ти не можеш повеќе или помалку да добиеш од 

тоа. Знае, сигурен е дека толку прашања ти се точни, мора тоа да добиеш.“... 

...„Јас сум нула по германски ама професорката дозволува лабаво однесување и 

лесно се добиваат петки. Јас 3 пати полагав екстерно германски до сега, ништо 

не разбирам од прашањата ама професорката седи до мене, ми го решава 

тестот и добивам петка. Не дека се фалам со тоа ама реално кој ученик би рекол 

„Еј не знам германски, ќе ги утнам сите прашања, нема да побарам помош!“?“... 
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Запрашани како би можело да се подобри самото екстерно тестирање, учесниците во 

фокус групите дадоа многу идеи. Најфреквентни беа следните:  

 оцените од екстерното тестирање воопшто да не влијаат на просекот; 

 укинување на казните за професорите; 

 тестирањето да биде анонимно и ненајавено за да се користи како евалуација на 

самиот образовен процec; 

 употреба на прашања на дополнување и отворени прашања за да се измери 

вистински знаењето на ученицитe; 

 вклучување на повеќе тестатори кои ќе ги проверуваат редовните тестови од 

средните училишта, како алтернативна форма на екстерно тестирање; 

 овозможување на учениците сами да одберат неколку предмети по кои би сакале 

да бидат екстерно тестирани, и потоа одбирање на еден од нив по случаен пат. 

 

ПРОЕКТОТ „КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ“ 

 

Во сите 11 средни училишта кои беа опфатени со трите фокус групи, компјутерите не се 

комплетно функционални. Следната изјава на ученичка од Скопје ја илустрира 

моменталната ситуација: 

  

 

 

 

 

Во опфатените училишта, најчесто има по неколку училници во кои компјутерите работат 

и тие училници се користат по иницијатива и потреба на професорите. Ова ретко се 

случува, па поради тоа е оставено на самите наставници да направат распоред на 

користење на училниците, што не секогаш резултира со одржување на планираната 

настава.  

Кога станува збор за наставата по Информатика, најчестата ситуација е дека дури и во 

училниците наменети за одржување на настава по овој предмет нема доволно компјутери 

за секој ученик да работи самостојно. Многу специфичен пример е учењето 

...„Некогаш од ливчиња, од професорите, некогаш и тие што доаѓаат од 

Министерство [за образование и наука] поткажуваат. Не е тешко да препишеш, 

само треба да си снаодлив и да имаш среќа да се погодиш во лабава училница.“.... 

...„Едноставно нема компјутер за секое дете. Дури и да постојат компјутерите, 

најчесто се нефункционални. А доколку се функционални,професорите не се 

образовани да знаат да ги користат или едноставно не им обрнуваат внимание 

да ги користат.“... 
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програмирање во Тетово:   

 

 

 

 

 

КВАЛИТЕТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДИСПЕРЗИРАНИТЕ СТУДИИ 

На прашањето за тоа дали државното или приватното високо образование е 

поквалитетно, мислењата на учесниците во фокус групите беа поделени. Издвоени се 

илустративни изјави за двата става: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...„Учиме програмирање во тетратка, а на екстерно имавме страшни прашања за 

програмирање. На тест, професорот ни вели да напишеме програма за тоа и тоа. 

И ние пишуваме на лист, нема како начин да провериме дали е точна.“...  

...„На државните има работно време, професорите им предаваат на голем број 

студенти и колку и да сакаат да им се посветат, не можат да успеат, колку 

повеќе студенти се толку помалку внимание добиваат. Од друга страна во 

приватните универзитети има околу 30 студенти и на секој одделно може да му 

се посвети професорот, особено бидејќи е повеќе платен  и послободен и поблиска 

е комуникацијата со студентите.“... 

...„И покрај тоа што имаат подобри услови за настава, пак мислам дека на 

приватните факултети нема толкав интерес кај студентите за повеќе знаење и 

си мислат „како и да е, ќе имам добра оценка, јас плаќам“.  

...„На приватен има подобри услови, има и професори кои посветуваат поголемо 

внимание на студентите да им објаснат се, па ако треба и поединечно. А на 

државните објаснуваат на огромен број на студенти и тие може и да го слушаат 

и да не го слушаат предавачот, да не доаѓаат на настава и на професорот нема 

да му биде битно. Тој пак може да ги падне на испит. Слушам и дека многу од тие 

што се професори на факултети, ги паѓаат студентите без причина. На пример 

ќе ги фрли листовите од испит и тој што ќе падне на земја паднал а тојшто е на 

клупа ќе положи.“... 

...„Државните факултети се поиспечени. Професорите имаат построги 

критериуми, програмите се подетални обично, па и повеќе се ценат 

дипломите.“... 
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На темата на дисперзирани студии, учениците во Велес се многу незадоволни од 

можностите за студирање кои нивниот град им ги нуди:   

 

 

 

 

 

  

 

Слични проблеми посочуваат и учениците од Тетово:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средношколците од Скопје се подеднакво загрижени за имплементирањето на оваа идеја 

како и своите врсници од Тетово и Велес. Посочија на моменталните проблеми во 

високото образование во Скопје како што се огромните бројки на студенти, лошите 

животни услови во студентските домови и генералното пренаселување на градот. Сепак, 

доколку се пронајде план за решавање на можниот дефицит од академски кадар на 

дисперзираните факултети за да се постигне оптимално ниво на одржување на 

предавањата, сметаат дека ваквиот проект ќе им овозможи на студентите да студираат во 

економски подостапни градови што понатаму би влијаело на нивното развивање.  

...„Тука се учи ексел, а во Скопје на ФИНКИ основи на програмирање. Многу се 

понапред од овие во Велес, смешно е тоа што се учи тука.“... 

...„Професорите доаѓаат да предаваат, да речам само кога имаат слободно 

време, ама па логично е дека приоритет и повеќе внимание им се дава на 

студентите на основниот факултет.“... 

...„Точно е дека треба повеќе пари за студирање во Скопје, но ако сака некој толку 

многу да заврши квалитетен факултет, ќе се снајде, бидејќи реално доста е 

намалена цената на факултетите, особено на државните.“... 

...„Мојот професор по ликовно ми рече никако да не се запишувам во Тетово, 

затоа што ќе ме отпише и самиот ќе ме прати во Скопје затоа што таму 

условите се колку толку подобри од тука.“... 

...„Економски не се исплаќа секој ден да патуваш, ама со оглед на тоа што ти 

самиот знаеш дека повеќе ќе успееш и ќе ти биде вреднуван трудот во Скопје 

отколку овде, самото тоа што знаеш дека ќе си имаш иднина и сигурна работа 

ако завршиш на тој факултет а не овде, мислам дека е исплатливо четири години 

да потрошиш во Скопје.“... 
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ЛИЧНИ ИСКУСТВА СО СРЕДНОШКОЛСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ 

Во скоро сите средни училишта кои беа опфатени со фокус групите, начелно постои 

средношколска заедница која (би требало да) ги застапува правата на средношколците. 

Сепак голем дел од учесниците или воопшто не се информирани за работата на оваа 

средношколска заедница, или не ги остваруваат своите права на избор поради тоа што им 

се наметнуваат опции кои тие самите не ги избрале. Поради специфичните случувања во 

секој од овие градови, дискусиите од секоја фокус група повторно ќе бидат претставени 

поединечно.  

 

Велес 

Учениците во ССУ „Јовче Тесличков“ и гимназијата „Кочо Рацин“ се добро запознаени со 

структурата на средношколската заедница и ги знаат правилата за нејзиното 

функционирање. Ученичка од гимназијата „Кочо Рацин“ вака ги сумираше информациите 

кои ги има:   

 

 

 

 

 

Иако ги знаат овие правила, учениците од гимназијата „Кочо Рацин“ не успеваат да ги 

остварат своите права, како што илустрираат ситуациите раскажани подолу:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...„Средношколската заедница треба да биде составена од претседатели на сите 

класови, а состанокот да го води претседателот на заедницата. Кај нас, по 

правило претседатели се од трета година. Треба и да има еден професор кој ќе 

набљудува само, нема да го води состанокот, нема да зборува на него – само кога 

ние ќе побараме мислење.“...  

...„За униформите, цело школо изгласа да бидат темно сини. А демек се направил 

друг тим од неколку професори и ученици. И тие одбрале друга боја, една грда 

светло сина боја. И сега светло сини ни се униформите.“.... 

...„ Ние за матура, плачки имаме, косите си ги кубеме. Директорот беше со став 

дека матурата ќе биде на 18ти мај, ќе биде во Мотелот Х. бидејќи јас 10 години 

на назад соработувам со нив и нема да биде на друго место. Иако сме согласни 

цела генерација да дадеме повеќе пари и да славиме на друго место, како кажал 

директорот така.“... 

...„Само што ми стаса порака дека ќе не сликаат во Фото В. Не сакавме да не 

сликаат таму, одбравме или Фото П. Или П. Студио. Сега испаѓа трета работа, 

директорот рекол така. “... 
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-  

-   

 

Веројатно најалармантен пример е следната ситуација, во која учениците од гимназијата 

„Кочо Рацин“ раскажуваат за нерегуларностите кои се случиле за време на последните 

избори за претседател на средношколската заедница:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...„Секоја година од трета година се бира претседател на средношколска. Јас бев 

кандидат годинава, и уште на почетокот пред да се изготви програма, мене ми 

беше речено „ќе видиш ќе биде избран А.“. Ги прашав: „Од каде сте запознаени?“, 

ми рекоа „партиски е изборот“. А. е многу непознат во училиштето, не им 

верував, никој не би можел да знае предвреме. Јас направив програма, 

професорите по неколку пати ме враќаа да ја доработувам, да додавам нови идеи 

и сл. Си создадов многу голем стрес, не можев да спијам, се возбудив, требаше 

пред секој клас да зборувам. И покрај тоа што секоја година исто се случува, 

можеби само на прва година им е интересно, но си под притисок, и од професори и 

личен и се надеваш дека ќе те изберат ако реално на некој му се допадне твојата 

програма. И дека по заслуга ќе те изберат. Кога беше дента изборот, чистачката 

ми рече „А. ќе победи“. Јас се насмеав, од каде би знаела жената, ниту го познава 

детето, ниту гласовите беа избројани. Кога почнаа да читаат гласови, во секој 

клас А. водеше, сите деца беа зачудени и навистина ние другите кои се пријавивме 

на изборот очекувавме многу повеќе, со повеќе деца се познававме и професорите 

не поддржуваа. На пример, викаат дека спортските паралелки не не познавале и 

не сме им презентирале, само А. го знаеле. А јас и уште двајца кандидати заедно 

им презентиравме на сите спортски паралелки.“... 

 

 

...„Сите гласавме од П. Студио да не сликаат, го кажавме тоа на состанокот на 

средношколската заедница. Директорот го знае тоа, претседателот на 

средношколска го знае тоа, професорите го знаат тоа, но пак советот на 

родители го има заклучниот збор, но тој понекогаш не се ни одржува. Не знаеме 

дали постои тој совет на родители, кога е назначено, а тие не идат на 

состаноци. Самите родители кажуваат дека тие немале состаноци. Значи веќе е 

направено, самиот директор си го прави како сака.“... 

...„Ние се чудевме во нашиот клас, околу 80% гласавме за Н., а на крај за А. излегоа 

околу 17 гласа.“... 

...„Мене ми се допадна програмата на Н., затоа гласав за неа и бев изненадена 

како победи А. Класната моја ги запиша само гласовите за А., останатите не ги 

запиша. Како за другите да не се гласало, само 15 гласале другите не.“... 
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Слична е ситуацијата со средношколската заедница во ССУ „Јовче Тесличков“, 

илустрирана со следната изјава:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрашани за функцијата претседател на клас, учесниците се добро информирани за сите 

права и обврски кои ги опфаќа: залагање за правата на учениците, непристрасно 

претставување на сопствениот клас, проактивно учество на состаноци на средношколската 

..„Бидејќи во Гимназијата има албански паралелки и нив им беше дадена можност 

да гласаат, но на детето од албанската паралелка во трета не му беше дадено 

да се пријави, демек рокот го пропуштил но рок и немаше.  А никој немаше дадено 

и програма, а се знаеше дека ако се пријави он, нормално ние четворицата ќе ги 

делевме гласовите на македонците, а тој ќе ги добиеше гласовите на четирите 

албански паралелки и ќе победеше.“... 

...„Се праќале пораки преку УМС, ВМРО, на родители и деца за кого да се гласа.“... 

...„Зошто наместено? Епа сегашниот претседател кога присуствува на 

состаноците на средношколската заедница е пасивен, а претставникот на 

професорите кој го назначува директорот наложува што треба да се прави. А да 

беше Н. со својата креативност ќе внесеше многу идеи, и ќе создадеше конфликт 

меѓу претседателите од училиштето и претставниците од професорите. А сега 

не може, бидејќи нема влијание врз професорот.“... 

....„Кај нас, програмата е иста секоја година, ја пишува Директорката со уште 

еден професор. Сите претседатели се собираме еднаш на почетокот на годината 

конститутивно нели, за да се формираме – и не свикува претседателот на 

четвртта година бидејќи тој има и најголем интерес. А вака се собираме само за 

забавите. Проблемот е што програмата е отпечатена, се е завршено, забавите 

се одредени, ние само бенд бираме. Тоа е тоа. Сега за екскурзијата во трета, ни 

дадоа понуди да гласаме каде сакаме да одиме, и најголемиот дел од класовите во 

трета ја прифатиле понудата кај што оделе и претходните генерации. И сега 

испаѓа дека треба да одиме во Италија, чув муабет од класната дека 

директорката ги прашала професорите тие кај сакаат да одат и двајца од 

петте професори што одат на екскурзија се изјасниле за Италија, бидејќи им се 

здосадило да одат во Виена, Будимпешта и Прага.“... 
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заедница и по можност на наставничкиот совет итн. Сепак во двете гимназии, ретки се 

ситуациите во кои претседателите на класовите извршуваат и други обврски освен 

пренесувањето на информациите од директорот и наставничкиот совет до соучениците и 

назад.  

На тема родителската вклученост во одлучувачкиот процес, учесниците сметаат дека 

најголемото влијание врз самите одлуки треба да го имаат токму учениците. Поради тоа 

што изборот на членови на советот на родители се прави во тајност и најчесто е 

препуштен на класните раководители, учениците нагласуваат дека оние родители кои што 

се вклучени во советот недоволно ги одразуваат ставовите на мнозинството родители и 

ученици во гимназијата. Следните изјави се илустративни за очекувањата на учесниците:  

 

 

 

 

 

Тетово 

Во оваа фокус група, голем дел од учесниците не беа запознаени со поимот 

средношколска заедница, нејзината структура и начин на функционирање. Единствено во 

СЕУ „8-ми септември“ постои ваква заедница, но учениците не се многу задоволни од 

начинот на кој што функционира:  

 

  

  

Запрашани за тоа колку изборите на средношколската заедница влијаат на практичните 

одлуки, ученичка од СЕУ „8-ми септември“ изјави:  

 

 

 

 

 

...„[Родителите] треба да разговараат со своето дете, што него му смета и 

што сака да промени и да го искажат својот заеднички став.“... 

...„Важно е родителите да го искажат сопственото мислење, а не тоа на 

партијата во која членуваат и од која се притиснати да го кажат.“... 

...„Треба да се собираат два пати неделно сите претседатели потпретседатели 

и ако има некој проблем, или за екскурзија или за патронат, да се договорат што 

како. Ама освен за вакви прилики, ретко има состаноци. Од професорите, 

психологот присуствува на секој состанок и стварно ни помага за се.“... 

...„За екскурзијата ни рекоа дека сами ќе бираме каде ќе одиме, и опциите беа 

сите денови во Италија или пак Прага, Виена и Будимпешта. И бевме во 

комуникација претседателите на трите класа. И со едните се согласувавме за 

дестинацијата, а на другиот му беше наметнат изборот затоа што класната 

таму ги натера да одат затоа што таа не била. И на крај од две дестинации, 

испадна трета што воопшто ја немаше. Многу сме разочарани, а ни рекоа 

проблемот дека е со мигрантите. И ќе одиме во Хрватска, Словенија и еден ден во 

Италија. Немаше кој да не сослуша, и на крај моравме да попуштиме.“... 
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За разлика од ниската информираност за и незадоволство од работата на 

средношколската заедница, учесниците во оваа фокус група се добро информирани за 

обврските на претседателот на класот и секоја година сами ги бираат претседателите. 

Сепак како и во многу други полиња, и овде поединечните единици на анализа многу се 

разликуваат – учесниците велат дека има претседатели што многу совесно си ја 

исполнуваат функцијата, но има и такви кои функцијата ја користат само за фалење. 

 

На тема родителската вклученост во процесот на носење одлуки, учесниците повторно 

сметаат дека не се доволно информирани за работата на советот на родители. Учениците 

од гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ и ССУ „Моша Пијаде“ велат дека совет на родители 

воопшто и не постои, и дополнителен проблем претставува тоа што родителите многу 

ретко одат на родителските состаноци. Иако во СЕУ „8-ми септември“ советот на родители 

постои, учесниците велат дека детални информации за неговата работа не стигнуваат до 

членовите на средношколската заедница, а уште поретко до сите ученици. Сепак, сите 

учесници сметаат дека учеството на родителите е од непроценлива важност и истото 

треба повеќе да се стимулира, бидејќи тие се неизоставен дел од триаголникот семејство-

училиште-ученик.  

Скопје 

Сите учесници во оваа фокус група се добро запознаени со поимот средношколска 

заедница и функцијата претседател на клас, што е очекувано поради нивната претходна 

вклученост во пленумските активности како и ангажираноста во неформалниот сектор.   

Освен учесниците од СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“, останатите учесници се задоволни 

од начинот на кој што функционираат средношколските заедници во нивните училишта. 

Во нив членуваат претставници од секој клас (најчесто претседателите) од кои еден е 

претседател на заедницата, и еден претставник од професорите кој ја има функцијата на 

посредник во комуникацијата ученици-професори. Иако генерално добро функционираат 

средношколските заедници и ставовите на сите ученици се ислушани и застапени, 

учениците од СУГС „Никола Карев“ и СУГС „Орце Николов“ сметаат дека во последниот 

период состаноците не се случуваат според редовниот распоред (1-2 пати месечно), туку 

само по потреба за работи како екскурзија, проблем со одреден професор и сл. Особено 

позитивни примери кои ги истакнуваат учениците од овие училишта е полугодишната 

можност за промена на претседателот на класот, доколку учениците не се задоволни од 

неговата работа, како и подобрениот однос со професорите, особено по настаните од 

минатата година и формирањето на Средношколскиот и Професорскиот пленум. Уште 

еден позитивен пример од СУГС „Никола Карев“ е повикувањето на претседателите на 



74 
 

сите класови да учествуваат на наставничкиот совет, каде што можат да ги претстават 

мислењата на своите класови. 

  

Кога станува збор за практичните работи кои ги засегаат, учениците од СУГС „Никола 

Карев“ велат дека доколку почнат да ги организираат настаните на време нивното 

мислење е основата на сите понатамошни одлуки. Како главен пример ја наведоа 

екскурзијата во трета година :  

 

 

Сепак во ситуации кога учениците релативно доцна реагираат на понудените опции, 

управата на училиштето ги носи одлуките како што тоа се случило со местото на славење 

матура за оваа година. Во незавидна положба се учениците од СУГС „Раде Јовчевски 

Корчагин“ кои велат дека нивните одлуки се целосно занемарени од страна на управата 

на училиштето:  

 

 

 

 

 

 

Запрашани за улогата на претседалот на класот, сите учесници рекоа дека нивните 

претставници се обидуваат максимално да ја извршуваат својата функција но не секаде ги 

сослушуваат нивните ставови. Проблем што сметаат дека се јавува во комуникацијата со 

професорите е тоа што некои од професорите забораваат дека претседателот на класот е 

претставник на сите ученици од тој клас, а не зборува во лично име. Следниот пример го 

опиша ученик од СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“:  

 

 

 

 

...„Годинава ние сами си одбравме која агенција, која тура, колку ќе плаќаме, каде 

ќе одиме. И ни се почитуваат одлуките.“... 

...„Ние претпоставувавме дека нема да бидеме воопшто вклучени во 

организацијата и пробавме да влијаеме, ама не игнорираа до моментот кога ни 

рекоа „дечки, доцна е, одбрано е веќе“... И наводно беше спроведена некаква 

анкета од професорите во која бевме прашани дали сакаме да одиме во Прага, 

Виена и Дрезден или во Италија. И иако ние самите спроведовме друга анкета која 

исто покажа дека 90% сакаме да се оди во Прага, ние одиме во април во Италија. 

Кога го соочија директорот со резултатите, само ги избрка од канцеларија. 

Едноставно не го интересира нашата одлука.“... 

...„Девојчето што од прва година го одбираме да ни биде претседател стварно си 

ја вршеше работата како што треба. И кога беше за екскурзијата каде да одиме, 

се откажа. Не замоли од класот да оди некој друг конкретно за таа работа, да ја 

има таа одговорност. Не можеше да се справи со тоа обвинување на 

претседателот лично, а зборува во име на целиот клас.“... 
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Интересно прашање кое се отвори на оваа тема е и влијанието кое настаните од минатата 

година го имаа врз свесноста за бунт на самите средношколци. Иако како главна 

придобивка го гледаат генералното будење и желбата за активно барање на промени, 

многу од учесниците во оваа фокус група сметаат дека постојат и негативни последици во 

вид на злоупотребување на протестот како алатка. Следните изјави припаѓаат на ученички 

во СУГС „Никола Карев“ и СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На темата вклученост на родителите во одлуките, коментарите на учесниците најмногу се 

задржаа на влијанието кое родителите го имаат врз образованието и перцепцијата на 

учениците како „недоволно сериозни за да носат одлуки“.  

Сметаат дека најчести се две ситуации: родителот мора да дојде на училиште да го 

пренесе ставот на своето дете, за истиот да биде земе предвид, или пак, родителите 

комплетно го занемаруваат ставот на своето дете и сметаат дека професорите се секогаш 

во право. Решението за двете ситуации учесниците го наоѓаат во подобрување на 

перцепцијата на средношколците како носители на одлуки, кои свесно бараат 

професорите и родителите да им помогнат во процесот на носење одлука, но исто така 

сакаат нивниот став да има најголема тежина. Следната изјава го илустрира мислењето на 

сите учесници во фокус групата:    

 

 

 

 

 

...„Некако ги наостривме наеднаш сите да се бунтуваат, и а не им се допаѓа 

нешто, одма ќе протестираат. Едноставно не го разбираат целиот процес 

зошто сме стигнале до таму. И исто треба да побараш да те ислушаат, па 

потоа да апелираш до повисока институција и после ако ептен не ти успее одиш 

на протест.. Мислам дека учениците не се доволно информирани, ама 

средношколското будење дефинитивно ни беше потребно.“... 

....„И кај нас тоа го сфатија како: штом не ни се допаѓа нешто, одма протест и 

бунт. За патронатот ни рекоа дека нема да ни го дадат слободен тој ден, туку 

некој друг петок или понеделник кога професорите ќе бидат на семинар. И цела 

генерација „ајде дечки да се бунтуваме, да не одиме во школо, ни го одземаат 

правото на патронат“. Океј е да се побунат, ама на соодветен начин треба.“... 

...„Одлуки што се однесуваат на нас и нашето образование, фала богу дека ќе ги 

дискутирам со моите. Сигурно нема да ми дозволат што сакам да правам, сепак 

сум нивно дете. Ги дискутирам работите со нив, и нормално е да имаат поголемо 

или помало влијание на мојот став, меѓутоа кога станува збор за презентирање 

на тие ставови, ги имаме средношколските заедници.“... 
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ПРЕДЛОГ РЕФОРМИ ЗА ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО МАКЕДОНИЈА   

 

На самиот крај на фокус групите, од учесниците беше побарано да наведат по 3 реформи 

за кои сметаат дека би влијаеле позитивно на средното образование во Македонија. 

Најчесто спомнувани беа:   

 поинаква временска организација на наставата (пр. почнување со часови подоцна, 

пократки часови и помалку на број во денот, повеќе одмори..); 

 поголема интеракција во наставата, преку повеќе дискусии, групни задачи и 

употреба на мултимедијални помагала; 

 повеќе практична настава по сите предмети (пр. хемиски експерименти во 

лабораторија, посета на економско претпријатие и сл.); 

 поголема застапеност на меки вештини; 

 поголема слобода при одбирање на предмети што би овозможило подобро 

насочување на учениците кон одредени области; 

 подобра комуникација во триаголникот професор-ученик-родител, како и нивна 

еднаква вклученост во процесот на носење одлуки;    

 обучување на професорите за интерактивна настава и комуникација со ученици, 

како и приемни тестови за работа како професор;   

 подобрување на учебниците и самата наставна програма, преку директно 

испитување на личното искуство и препораките на учениците кои се нивни 

директни корисници; 

 искоренување на политичките влијанија и надворешни притисоци во 

образованието 

 подобра соработка помеѓу средните училишта и неформалното образование; 

 подобра соработка со високото образование и поголема информираност на 

матурантите за можностите кои ги имаат.  

Како и за реформите кои веќе се спроведуваат во македонскиот образовен систем, и за 

горенаведените учесниците во фокус групите нагласуваат дека е многу важно да бидат 

коренити и добро осмислени, како би можело да се унапреди средното образование. 
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Препораки 

 Регулирање и унифицирање на моделот на ученичко организирање во закон, за 

истото да биде задолжително и во сите училишта во Република Македонија;  

 Да се поттикнуваат учениците за активно да учествуваат во демократските избори 

на нивни претставник на ниво на клас, генерација и на училиште; 

 Ученичката заедница да се промовира во рамките на училиштата и запознавање на 

сите ученици со целта на нејзиното функционирање; 

 Овожможување услови за вклучување на демократските форми на средношколско 

организирање во рамките на училиштата при креирањето на политики и при 

донесувањето на одлуки; 

 Да се поттикнуваат учениците активно да бараат поддршка од родителите и од 

професорите и од стручните служби во училиштето при остварување на нивните 

права и интереси; 

 Учениците да покренуваат дискусии и да доставаат конкретни барања до 

училиштата за подобрување на: квалитетот на наставата, оценувањето, 

инфраструктурата, меѓуетниките проблеми, како и сите други прашања кои ги 

засегаат; 

 Средношколците да бидат редовно консултирани во процесите на донесување на 

одлуки кои директно влијаат на нив; 

 Информирање и едукација на наставничкиот и на административниот кадар за 

правата на учениците и механизмите за нивна заштита; 

 Мониторинг на остварувањето и на заштитата на правата и интересите на 

учениците во рамките на училиштата; 

 Континуиран мониторинг на наставните планови и програми и ревидирање 

согласно потребите на средношколците и пазарот на труд; 

 Евалуирање на содржините во учебниците и ревидирање на истите од страна на 

работни групи составени од наставен кадар, експерти и ученици; 

 Евалуација на екстернотот тестирање и да се согледаат ефектите кои тестирањето 

го има во подобрување на квалитетот на образованието на ученицитe; 

 Зголемена интеракција во наставата, преку повеќе дискусии, групни задачи и 

употреба на мултимедијални помагала; 

 Училиштата  да обезбедат соодветна помош на учениците и вон часовите при 

совладување на материјалот, во форма на дополнителна настава и практични 

вежби; 
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 Застапување на концептот на демократски вредности и развивање на критичка 

мисла кај учениците; 

 Подобрување на комуникацијата професор-ученик-родител, како и нивна еднаква 

вклученост во процесот на носење одлуки; 

 Родителите активно да даваат поддршка за поголемо учество на учениците во 

одлучувањето во органите на училиштето; 

 Родителите да бидат сојузник на средношколците при остварување на нивните 

права и интереси во рамките на органите на училиштето. 



79 
 

Прилог 1: 

Прашалник за квалитетот на средното образование и сите нови политики 

кои се имплементирани до сега. 

 

Прашалник за мислењето на средношколците за образовните реформи 
 

 
 

1. Како ги цените образовните реформи во последните 10 години? Оценете на скала од 1 до 5 

(каде 1 е најслаба оцена, а 5 највисока) 

 

1     2  3  4  5 

 

2. Дали сметате дека реформите произведуваат квалитетно образование за младите? (доколку 
одговорот на ова прашање е ДА, одговорете ги прашањата 3 и 4, доколку е НЕ, преминете на 
прашањето број 5) 

1. Да 
2. Не 

 
3. Ако одговорот на прашањето број 2 е ДА, на што сметате дека се должи тоа? (можни се 2 
одговори) 

1. Добрите образовни политики и проекти на Владата  
2. Училиштата се отворени да им помогнат и да одговорат на различните потреби на сите 

учениците  
3. Наставната програма е соодветна и учениците учат тоа што ќе им треба во животот 
4. Учебниците се со добар квалитет   
5. Наставниот кадар е стручен и соодветно обучен  
6. Се од наведеното 
7. Друго (наведи):  

 
4. Ако одговорот на прашањето број 2 е ДА, т.е. Образованието не произведува квалитет, на што 
сметате дека се должи тоа? (можни се 2 одговори) 
 

1. Лошите образовни политики и проекти на Владата   
2. Училиштата не се отворени да им помогнат и да одговорат на различните потреби на сите 

ученици  
3. Наставната програма е несоодветна и учениците учат тоа што нема да им треба во животот 
4. Учебниците се со лош квалитет  
5. Наставниот кадар е нестручен и необучен 
6. Образованието  е партизирано 
7. Друго (наведи):  
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5. Дали сметате дека учениците се премногу оптоварени (има многу активности во училиште и 

ми одземаат премногу време)? (можен е еден одговор) 

1. Да 

2. Не 

3. Не знам 

 
6. Дали на учениците  им треба дополнителна помош во учењето?  
(можни се повеќе одговори) 
 

1. Не им е потребна 
2. Потребна им е, но не знаат дека може да ја добијат во училиштето 
3. Потребна им е, но за тој предметот за кој им треба дополнителна настава, не можат да 

ја добијат во училиште 
4. Потребна им е, но не можат да ја платат 
5. Потребна им е, но  можат да ја добијат во семејството 

 
7.Дали училиштето има вон-наставни активности во кои вие може да учествувате (активности 
организирани од училиштето, по завршувањето на редовните часови)? 
(можен е еден одговор) 

1. Да и јас учествувам во нив 
2. Да, но јас не учествувам во нив зошто тие активности најчесто се врзани со одвојување 

на дополнителни средства (пример: го пропуштам бесплатнитот превоз или слично) 
3. Да, но јас не учествувам зошто не ми се интересни  
4. Не, зошто не сум информиран за такви активности 
5. Во моето училиште не се организираат такви активности 

 
7.  Дали сметате дека учениците со пречки во развојот наместо во т.н. специјални паралелки 
треба да бидат вклучени во редовните паралели?  
(можен е еден одговор) 

1. Да 
2. Не  
3. Не знам 

 
8. Што мислите за владиниот проект „Компјутер за секое дете“? 

(можен е еден одговор) 

 

1. Проектот е добар и им помага на учениците 

2. Проектот е добар, но компјутерите не се користат  

3. Проектот е добар, но училиштето нема компјутери  

4. Проектот е лош зошто потроши големи пари, а не придонесе за поквалитетно образование  

5. Не знам што е тоа 

6. Немам мислење 
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9. Дали сметате дека образованието ги учи младите на демократски вредности? (како 

почитување на човековите права, слобода на изразување, почитување на различностите, 

демократско владеење итн) (можен е еден одговор) 

   1. Да 

2. Не 
3. Не знам 

 

10. Дали сметате дека образованието создава од младите критички мислители и идни активни 

граѓани на општеството? (можен е еден одговор) 

1. Да 
2. Не 
3. Не знам 

 

11. Дали сметате дека образованието овозможува учество на учениците во процесите во 

донесување одлуки за прашања од нивен интерес во образованието? (можен е еден одговор) 

1. Да 
2. Не 
3. Не знам 

 
12. Дали сметате дека наставниците се доволно активни/учествуваат во процесот на 

образовните реформи и имаат можност да ги искажат  своите ставови, мислења и барања за 

подобро образование?(можен е еден одговор) 

1. Да 

2. Не 
3. Не знам 
 

13. Дали сметате дека родителите се доволно активни/учествуваат во процесот на образовните 

реформи и имаат можност да ги искажат  своите ставови, мислења и барања за подобро 

образование? (можен е еден одговор)  

1. Да 
2. Не 
3. Не знам 

 
14. Ако НЕ, што сметате дека би можело да ја смени ситуацијата?  

(можни се повеќе одговори) 

 1. Да се донесат закони со кои родителите ќе мораат да учествуваат 

 2. Да се подигне свеста на родителите за важноста од нивно учество 

 3. Владата да отвори јавна расправа за родителите за секоја промена во образованието 

 4. Друго (објасни):  
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15. Генерално, учебниците од кои учите се:(можен е еден одговор) 

1. Квалитетни и овозможуваат учениците самостојно да учат и да се здобијат со 

потребните знаења 

2. Со лош квалитет, затоа што имаат  грешки и учениците не можат да се здобијат со 

потребните знаења  

3. Со лош квалитет зошто  не ги учат учениците на демократски вредности 

4. Се согласувам со одговор 2 и 3 заедно 

5.  Не знам, не можам да проценам  

6. Друго (наведи) 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

16. Генерално, каков е квалитетот на наставниците во основните и средните училишта?  (можен 

е еден одговор) 

1. Поголемиот дел се стручни и добро обучени наставници 

2. Поголемиот дел не се стручни и добро обучени наставници 

3. Не знам, не можам да проценам 

4. Друго (наведи) 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Доколку вашиот одговор е ДА преминете на 18то прашање. Доколку вашиот одговор е НЕ 

продолжете со 17то прашање. 

 

17. Ако сметате дека наставниците не се квалитетни, што е според вас главната причина за 

таквата состојба? (можни се 2 одговори) 

1. Несоодветното образование и обука на наставниот кадар 

2. Несоодветниот третман и ниските плати на наставниците 

3. Политиката на постојани инспекции, контроли и казни 

4. Преголемата партизација во образованието 

5. Лошите закони за образование 

6. Не знам 

 

Следат прашања во кои се изнесуваат некакви тврдења во однос на политиките и случувањата 

во средното образование. Вие може да се согласите со ставот, да не се согласите со изнесените 

ставови или да немате став околу изнесеното тврдење 

 

18. Екстерното тестирање е добро и е вистински одраз на знаењето на ученикот 

 

1. Се согласувам 

2. Не се согласувам 

3. Немам став/ не знам 
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19. Екстерното тестирање го подобрува квалитетот на образованието на учениците 

1. Се согласувам 

2. Не се согласувам 

3. Немам став/ не знам 

 

20. Екстерното тестирање треба да остане, но да се врши 4 пати во годината 

1. Се согласувам 

2. Не се согласувам 

3. Немам став/ не знам 

 

21. Екстерното тестирање да остане, но резултатите да не влијаат врз оценките на ученикот 

1. Се согласувам 

2. Не се согласувам 

3. Немам став/ не знам 

 

22. Со екстерното тестирање не смее да има казни за наставниците 

1. Се согласувам 

2. Не се согласувам 

3. Немам став/ не знам 

 

23. Екстерното тестирање треба целосно да се укине 

1. Се согласувам 

2. Не се согласувам 

3. Немам став/ не знам 

 

24. Дали сметате дека поделеноста учениците по јазик на настава, во различни смени и 

училишта е добро и треба да остане? (можен е еден одговор) 

 1. Да 

 2. Не 

 3. Не знам 

 

25. Дали сметате дека учениците од различна етничка припадност кои следат настава на 

различни наставни јазици треба да слушаат некои предмети заедно или да реализираат 

воншколски активности заедно? (можен е еден одговор) 

1. Да 

2. Не  

3. Немам став/ не знам 
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26. Дали воопшто треба да има религиски содржини во редовната настава (предмети во кои се 

изучуваат содржини за различните религии)?  

(можен е еден одговор) 

1. Да 

2. Не  

3. Не знам 

 

27. Ако ДА, зошто сметате така?  

1. Затоа што придонесува за подобро запознавање на учениците со различните вери и 

религии 

2. Придонесува за поголемо зближување на учениците од различна етничка и верска 

припадност 

3. Придонесува за поголема интеграција во општеството генерално 

4. Друго (наведи):  

 

28. Ако НЕ, зошто сметате така? 

1. Затоа што се меша во секуларноста (световноста) на државата 

2. Придонесува за подвојување на учениците по верска основа  

3. Доведува до злоупотреба на учениците за религиски цели 

4. Друго (наведи):  

 

29. Со кој од овие ставови се согласувате? (можни се повеќе одговори) 

1. Државното високо образование е поквалитетно од приватното и продуцира 

поквалитетни дипломци 

2. Приватното високо образование е поквалитетно од државното и продуцира 

поквалитетни дипломци 

3. Државното е подеданакво квалитетно со приватното високо образование  

4. Не знам/не можам да проценам  

  

30. Што мислите за постоењето на државни факултети (дисперзирани студии) во скоро сите 
градови во Македонија ? (можен е еден одговор) 

1. Дисперзираните студии го подобрија квалитетот и придонесоа за поголем број 
студенти во државава 

2. Дисперзираните студии го намалија квалитетот на студирањето и треба да се 
укинат 

3. Квалитетот се намалува, но за студентите е поефтино и треба да останат 
4. Не знам, немам доволно информации да проценам 
5. Не сум запознаен со дисперзираните студии 
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31. Образовните реформи се одраз  
(можни се повеќе одговори): 

1. На добро осмислени проекти, засновани на анализи, од страна на стручни лица 
2. На  недообмислени одлуки заради недостиг на знаење и стручност на тие што носат 

закони и одлуки во образованието  
3. Исклучиво на партиските интереси и за дневно-политички поени на партиите на власт  
4. Друго (наведи):  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

32. Според вас, КАДЕ  треба да се насочат идните проекти и инвестиции во образованието/(на 

кои 3 најголеми проблеми во образованието)? Ве молиме одговорете го целосно ова прашање, 

бидејќи ни е од особена важност 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

33. Дали имате ученичка заедница во вашето училиште? 

(можен е еден одговор) 

1. Да 

2. Не 

3. Не знам 

 

34. Дали вашата ученичка заедница учествува во донесувањето на одлуки во училиштата? 

(можен е еден одговор) 

1. Да 

2. Не 

3. Не знам 

 

35. Дали вие сте дел од некое ученичко организирање? (можен е еден одговор) 

1. Да, дел сум од националната средношколска Унија (Унија на средношколци) 

2. Да, дел сум од Средношколскиот пленум 

3. Не, не сум дел од ниедно средношколско организирање 

4. Да, дел сум од друго средношколско организирање.  

(Кое?) _______________________________________________ 
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36. Кој е вашиот став околу Средношколскиот пленум? (можни се повеќе одговори) 

1. Средношколскиот пленум е одлична форма за артикулирање на проблемите и 
барањата на средношколците и треба да го продолжи својот ангажман; 

2. Средношколскиот пленум е добра форма, но нема доволна поддршка од сите 
средношколци за да направи вистинско влијание;  

3. Средношколскиот пленум е инструиран од опозицијата; 
4. Средношколскиот пленум е непотребен; 
5. Средношколскиот пленум е затворена група на средношколци кои многу тешко 

примаат нови членови и прифаќаат нови идеи 
6. Друго (наведи):  
 

37.  Дали сметате дека демократското средношколско организирање треба да биде дел од 

Законот за средно образование и да гарантира учество на средношколците во донесувањето на 

одлуки? 

1. Да, сметам дека најдобро е средношколското организирање да биде гарантирано во 

Законот за средно образование 

2. Не, сметам дека е подобро да биде како до сега 

3. Немам мислење за ова прашање 

 

 

 

 

 

1. Етничка припадност       
         
1. Македонец        
2. Албанец        
3.Друго_____________ 
 
2. Град:_____________________ 
 
3. Возраст: __________________________ 

 
4. Година во средно училиште:__________________ 
 
6.Училиште: 
 
1. Средно стручно училиште 
2. Средно гимназиско училиште 
3. Друго (наведи):__________________________ 
  

Ви благодариме за одвоеното време.  

Со почит,  

Младински образовен форум  

Општи информации за ученикот 


