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Вовед во публикацијата Средношколски анализи
Оваа публикација содржи четири истражувачи анализи креирани од страна на средношколци во
четири училишта во учебната 2015/2016 година. Темите кои учениците одбраа да ги работат беа:
средношколски заедници, хигиена во училиште, училишен објект и интерес на учениците за
понатамошно образование.
Истражувањата реализирани беа:
-

Истражување за транспарентноста и функционалноста на средношколската заедница во
ОСУ Гимназија „Кочо Рацин“- Велес,
Потребата од нов објект за гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово,
Безбедноста и хигиената во училиштето направена во СОУ „Кирил и Методиј“,
Заинтересираноста на учениците при СОЕУ „Јане Сандански“ – Битола од трета година за
продолжување на нивното натамошно образование.

Трудовите произлегоа како резултат на тренинг за основи за истражување организиран од
Младински образовен форум за средношколци истражувачи од четири градови: Неготино, Велес,
Тетово и Битола. Средношколци кои беа заинтересирани за изработка на општествени
истражувања и продлабочување на знаењата, за време на тренингот ги избраа истражувачките
теми кои беа релевантни за нивното училиште или локална заедница и работеа на разработка на
методите и истражувачките алатки.
Учениците на тренингот научиа самостојно да направат емпириско истражување при што ги
следеа на истражувачките фази и под менторство на Младински образовен форум и локалните
координатори ги изработија своите први истражувања.
Овие истражувања акцентот го ставаат на проблемите кои се препознаени од страна на
истражувачките тимови и ангажираноста на средношколците да работат на општествени
истражувања. Истражувањата се први трудови на средношколците-истражувачи, работени се на
мали примероци и не се репрезентативни. Нивната цел е да им се даде на учениците знаење и
услови да спроведат истражување како и да ги анализираат и разберат прашањата кои им се
важни од аспект на ставови на нивните соученици. Додека податоците не може да се користат
како репрезентативни, сепак се индикатор за прашањата кои им се важни и начинот на кои
размислуваат учениците од овие училишта.
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Вовед
Ученици од гимназијата „Кочо Рацин“ како дел од истражувaчкиот тренинг
организиран од Младинскиот образовен форум за „Средношколци истражувачи“
направија истражувачки тим кој ја истражуваше транспарентноста и функционалноста на
средношколската заедница во ОСУ Гимназија „Кочо Рацин“, Велес. Истражувачката тема
произлезе од секојдневното искуство на учениците кои биле дел од средношколската
заедница во гимназијата во врска со нивната неинформираност за функционалноста на
оваа заедница. Токму затоа произлезе потребата од спроведување на вакво истражување,
со цел да се истражи перцепцијата на сите средношколци кои се дел од оваа гимназија.
Гимназијата „Кочо Рацин“ од Велес има формирана средношколска заедница која
функционира во рамките на училиштето, но по завршувањето на мандатот на
претседателот во учебната 2014/2015, нема видливи активности на заедницата, ниту пак
учениците се запознаени со членството и работењето на заедницата. Средношколската
заедница секоја учебна година треба да изработува годишна програма за работа, како акт
по кој треба да се водат активностите во тековната година и истата да ја достави до
училиштето. Учениците кои го истражуваа ова прашање воопшто не беа запознаени со
донесувањето на овој документ. Токму поради незапознаеноста на средношколците со
тоа кој ги застапува нивните права во училиштето и согласно на која програма се бранат
ставовите на средношколците, средношколци од ова училиште решија да ја истражуваат
оваа тема.
Со цел темелно да ја истражи транспарентноста и кон учениците и кон самото
училиште, истражувачкиот тим користеше две истражувачки алатки: анкетен прашалник и
алатката пристап до информации од јавен карактер. Анкетен прашалник беше користен
со цел да се допре до повеќе испитаници – ученици и да се испита нивното мислење и
перцепција за истражуваното прашање, додека алатката барање за пристап до
информации од јавен карактер се користеше за да се добијат документите кои се
потребни и регулативите кои доаѓаат со нив. Податоците од овие алатки ни помогнаа да
се испита степенот на вклученост на учениците во средношколската заедница, како и
нивното задоволство од работата на истата.
Со истражувањето, односно анкетниот прашалник беа опфатени педесет и шест
испитаници во периодот од месец мај 2016 година. Пред да се спроведе истражувањето,
од директорот и службата на училиштето беше обезбеден негов мирен и непречен тек.
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Повеќето од испитаниците го пополнија прашалникот во текот на нивните часови преку
избор на двајца ученици од страна на професорите, по можност еден/една од нив да
биде претседател на класот, . Во случаите кога немаше можност да се присуствува во
некој од класовите поради промената на кабинетите, им се даваа прашалници на
учениците во училишниот двор или ходникот на училиштето, односно се спроведе
истражувањето по случаен избор на испитаниците.
Истражувањето беше спроведено на примерок од педесет и шест испитаници од
кои дваесет и шест беа машки испитаници, а триесет беа женски испитаници. Тие беа на
возраст од четиринаесет до осумнаесет години. Од педесет и шесте испитаници,
четириесет и двајца испитаници доаѓаа од урбана средина, а шеснаесет од нив од
рурална средина.
Се испратија три прашања со пристап до информации од јавен карактер до
директорот, како орган на училиштето.

6

Резултати добиени од анкетниот прашалник

На прашањето „Дали постои средношколска заедница во вашето училиште?“, над
90 % од испитаниците се свесни за постоењето на средношколска заедница, додека 10 %
од испитаниците не знаат или сметаат дека средношколска заедница не постои во ОСУ
Гимназија „Кочо Рацин“, Велес.

5%

3%

Да
Не
Не знам
92 %

Графикон бр.1: Дали постои средношколска заедница во вашето училиште?

За да може средношколската заедница да ги претставува интересите на
средношколците, потребно е средношколците да ја познаваат работата на заедницата. Па
така, според резултатите, повеќе од 60 % од испитаниците се информирани за
активностите на средношколската заедница, додека останатите испитаници немаат
информации за тоа што се работи во рамките на средношколската заедница.
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9%
Да

25 %

Не
Не знам

66 %

Графикон бр. 2: Дали сте информирани за активностите во средношколската заедница?

Од оние кои се информирани за активностите на средношколската заедница, 64 %
се информирани од страна на самите членови на средношколската заедница, 15 % се
информираат генерално преку професорите во училиштето, 6 % преку самите настани на
средношколската заедница, 2 % се информираат преку огласните табли во училиштето,
додека 11 % од испитаниците се информираат преку други извори кои не се наведени.

Преку членовите на
средношколската заедница

11 %
2%

6%

Преку професорите во училиштето

15 %

Преку огласните табли на
училиштето

66 %

Преку настнаи организирани од
страна на средношколската
заедница

Графикон бр.3 : Како се информиравте за активностите на средношколската заедница?
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Од оние испитаници кои не се информирани за активностите на средношколската
заедница, 32 % сметаат дека треба за постоењето на средношколската заедница да бидат
информирани од страна на членовите на средношколската заедница а 23 % сметаат дека
професорите се одговорни да ги информираат за постоењето на средношколската
заедница. Од испитаниците 18 % сметаат дека информациите до нив поврзани со ова
прашање треба да стигнуваат преку огласните табли на училиштето, 13 % сметаат дека
треба да бидат информирани преку настани на средношколската заедница и 13 % сметаат
дека треба да бидат информирани на друг начин, како на пример преку Фејсбук група.

Преку членовите на
средношколската заедница

13 %

Преку професорите во училиштето

32 %
13 %

Преку огласните табли на
училиштето
19 %
Преку настани организирани од
страна на средношколската
заедница

23 %

Графикон бр. 4: Доколку не сте информирани за работата на средношколската заедница, како сметате
дека треба да добиете информации за работата на средношколската заедница?

На прашањето „На скала од 1 до 5, колку сметате дека средношколската заедница
има придонесено во вашиот развој?“ каде 1 е нема воопшто придонесено, а 5 – има
многу придонесено. На скалата средношколската заедница доби просечната оценка од
2,4, која покажува колку оваа заедница придонесува за развој на средношколците. Па
така, 54 % од испитаниците се изјасниле дека средношколската заедница нема
придонесено во нивниот развој, наспроти нив само 14 % се изјасниле дека
средношколската заедница придонела во нивниот развој. Се побара од испитаниците да
ја образложат оценката која ја ставија на скалата. Голем дел од испитаниците посочуваат
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дека не се вклучени во нејзините активности, дека училишната заедница ретко
спроведува активности, и тоа најчесто овие активности се училишни забави и
хуманитарни акции. Испитаниците сметаат дека има многу повеќе капацитет за да се
придонесе за заштита и унапредување на правата на средношколците, меѓутоа членовите
биле незаинтересирани за активностите и за учениците, немало често состаноци, туку
само ретки собири на членовите. Испитаниците сметаат дека средношколската заедница
не е продуктивна и не се стреми кон индивидуален и колективен придонес.
Некои од испитаниците сметаат дека средношколската заедница има делумно
придонесено за нивниот развој, додека некои сметаат дека нема воопшто придонесено за
нивниот развој. Сепак, испитаниците ги пренесуваат своите негативни и лоши искуства во
однос на работата на средношколската заедница.

7%
7%
27 %

1 Воопшто нема придонесено
2 Нема придонесено
3 Доволно придонесено
4 Многу има придонесено

31 %

5 Најмногу има придонесено
28 %

Графикон бр. 5: На скала од 1 до 5, колку сметате дека средношколската заедница има придонесено во
вашиот развој?

На прашањето „На скала од 1 до 5, колку сметате дека средношколската
заедница има придонесено за училиштето?“ каде 1 значи нема воопшто придонесено, а
5 значи дека има многу придонесено, на скалата се доби средна оценка од 2,54. Па така,
37 % од испитаниците се изјасниле дека средношколската заедница нема придонесено во
развојот на училиштето, додека само 23 % се изјасниле дека има придонесено во развојот
на училиштето.
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7, 7 %
18,18 %
1 Воопшто нема придонесено

16,16 %

2 Нема придонесено
19,19 %

3 Доволно придонесено
4 Има придонесено
5 Многу има придонесено

39,40 %

Графикон бр. 6: „На скала од 1 до 5, колку сметате дека средношколската заедница има придонесено за
училиштето?“

Се побара од испитаниците да ја образложат оценката која е дадена во
претходниот одговор, при што голем дел од испитаниците велат дека има ангажираност
од страна на средношколската заедница само кога станува збор за училишните забави, но
реално немало ангажираност кога станува збор за вистински проблеми кои ги засегаат
училиштето и учениците. Некои од испитаниците велат дека средношколската заедница
не може да придонесе многу за училиштето бидејќи директорот сам ги донесувал
одлуките без да се консултира со средношколската заедница или со професорите, како и
дека „само за свој интерес си прават работи и во интерес на управата, а прават против
учениците“. Некои од испитаниците сметаат дека има доволно идеи, но нема доволно
волја и финансии за да се реализираат истите, а некои испитаници сметаат дека на
учениците им се земаат многу пари (екскурзии, посети на културно-забавни
манифестации и сл.) од страна на училиштето за различни активности, но нема конкретни
придобивки за учениците. Некои испитаници велат дека од година во година работите во
училиштето и средношколската заедница одат во погрешен правец, додека некои од
испитаниците сметаат дека средношколската заедница придонесува со тоа што се грижи
за забавите, отворениот ден на училиштето, како и литературни читања.
На прашањето „На скала од 1 до 5, колку сметате дека работата во
средношколската заедница е транспарентна“ каде 1 значи дека воопшто не е
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транспарентна и 5 дека целосно е транспарентна, за транспарентноста добивме средна
оценка од 2,89, без дополнително објаснување за ваквиот нивни став. Согласно со
добиените резултати, 31 % од испитаниците сметаат дека средношколската заедница не е
доволно транспарентна, 26 % дека е делумно транспарентна и само 15 % од испитаниците
сметаат дека средношколската заедница е целосно транспарентна. Голем дел од
испитаниците ја дополнуваат својата оцена со изјави дека средношколската заедница не е
доволно транспарентна во своите одлуки и дека многупати одлуките се донесуваат тајно и
под влијание на надворешни фактори, а мал дел изјавуваат дека сè се одвива
транспарентно и јавно.

15 %

13 %
1 Воопшто не е транспарентна
2 Не е доволно транспарентна

15 %

3 Делумно е транспарентна
31 %

4 Не е целосно транспарентна
5 Целосно е транспарентна

26 %

Графикон бр.7: „На скала од 1 до 5, колку сметате дека работата во средношколската заедница е
транспарентна“

На поставеното прашање „На скала од 1 до 5, колку сте задоволни од
функционирањето на средношколската заедница?”, средната оцена која ја дадоа
испитаниците е 2,82, што значи дека поголем дел од испитаниците не се задоволни од
начинот на функционирањето на средношколската заедница. Само 24 % од испитаниците
се задоволни од функционирањето на средношколската заедница, 38 % од испитаните
ученици не се задоволни и 38 % се делумно задоволни од функционирањето на
средношколската заедница и дале оцена 3.

12

14 %

1 Воопшто не сум
задоволен/задоволна

20 %

2 Не сум задоволен/задоволна
10 %
18 %

3 Делумно сум
задоволен/задоволна
4 Задоволен/задоволна сум
5 Во целост сум
задоволен/задоволна

38 %

Графикон бр.8: На скала од 1 до 5, колку сте задоволни од функционирањето на средношколската
заедница?

На прашањето „На скала од 1 до 5, колку мислите дека средношколската
заедница ги застапува интересите и потребите на учениците?”, средната вредност на
дадените оцени е 2,58 и ниеден испитаник не ја елаборирал дадената оцена. Само 22 %
од испитаниците се изјасниле дека средношколската заедница ги застапува потребите на
учениците, наспроти високиот процент од 57 % кои сметаат дека средношколската
заедница не ги застапува потребите на учениците.
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11 %

1 Воопшто не ги застапува
интересите и потребите на
учениците

18 %

11 %

2 Не ги застапува потребите и
интересите на учениците
3 Делумно ги застапува
интересите и потребите на
учениците

21 %
39 %

4 Ги застапува интересите и
потребите на учениците

Графикон бр. 9: На скала од 1 до 5, колку мислите дека средношколската заедница ги застапува
интересите и потребите на учениците?

На поставеното прашање „Дали сте известени за проблем кој бил отворен, а не
бил решен на средношколската заедница?”, 45 % од испитаниците се изјасниле дека
биле известени за решавањето на некои проблеми, додека пак 50 % од испитаниците се
изјасниле дека не биле известени и само 5 % се изјасниле дека биле известени многу
одамна (со претходното раководство на заедницата). Никој од испитаниците не
елаборирал кои проблеми биле отворени и зошто не биле решени за да може да се носат
подлабински заклучоци.
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5%
Да
45 %
50 %

Не
Многу одамна (во претходното
раководство на заедницата)

Графикон бр. 10: „Дали сте известени за проблем кој бил отворен, а не бил решен на
средношколската заедница?”

На прашањето за тоа дали испитаниците сметаат дека средношколската заедница
не работи со влијание од страна на административниот и професорскиот кадар во
училиштето, висок процент од испитаниците, 41 %, сметаат дека средношколската
заедница работи со надворешни влијанија, но истиот процент – 41 % на ова прашање
одговориле дека не работи под надворешни влијанија. Додека 18 % се изјасниле дека не
знаат дали има или пак нема надворешни влијанија. Иако се изедначени процентите во
врска со позитивните и негативните одговори на ова прашање, мора да се забележи дека
има влијание во работата на средношколската заедница од надворешни фактори, иако
треба да работи самостојно во рамките на училиштето.
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18 %
41 %

Да
Не
Не знам

41 %

Графикон бр. 11: Дали сметате дека средношколската заедница не работи без надворешни влијанија
(директор,професор...)?

Испитаниците кои на претходното прашање одговориле потврдно дека
средношколската заедница работи под надворешни влијанија, сметаат со 37 % дека
влијание врз работата на средношколската заедница има директорот, само 8 % сметаат
дека влијание имаат професорите, додека заедничкото влијание на директорот и
професорите е високи 35 %, а влијанието на други фактори врз работата на
средношколската заедница е 19 %. Ова значи дека вкупно 82 % од испитаниците сметаат
дека директорот и професорите имаат влијание врз средношколската заедница, а некои
велат дека е под влијание на целиот персонал и службата, додека пак други велат дека
средношколската заедница работи под влијание на педагошко-психолошката служба на
училиштето.
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19,19 %

Директорот
37,38 %

Професори
Двете од наведените

35,35 %

Други
8,8 %

Графикон бр. 12: Доколку сте одговориле со ДА на претходното прашање, кој сметате дека има најголемо
влијание?
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Демографски податоци
Во наредниот дел од оваа анализа се приложени демографските податоци на сите
ученици кои беа дел од ова истражување.
Анкетниот прашалник го пополнија вкупно 56 ученици на возраст од 15 до 18
години, со средна возраст од 16,65 години.

18 %
27 %
15
16
17
25 %

18

30 %

Графикон бр. 13: Возраст

Вкупниот број испитаници беа со следниот степен на образование: 22 % од
испитаниците беа ученици во прва година, 27 % во втора, 30 % во трета и 21 % во четврта
година.

18

21 %

22 %
Прва
Втора
Трета
Четврта
27 %

30 %

Графикон бр. 14: Степен на образование (година од средно образование)

Од вкупниот број испитаници, 44 % припаѓаа на машкиот, а 56 % на женскиот пол.

44 %

Машки
Женски

56 %

Графикон бр. 15: Пол
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Според местото на живеење, 75 % од испитаниците се изјасниле дека живеат во
град, додека 25 % живеат на село.

25 %

Град
Село

75 %

Графикон бр. 16: Место на живеење
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Резултати добиени од алатката слободен пристап до информации
од јавен карактер

За да може да се анализира комплетната работа и различните перцепции од
позиција на различни засегнати страни во ова истражување, се спроведе и алатката
барање за слободен пристап до информации од јавен карактер до Гимназијата „Кочо
Рацин“ за неколку прашања.
Гимназијата „Кочо Рацин” – Велес на барањето испратено врз основа на член 4 и
член 12 за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на
Република Македонија бр.13/1.2.2006 год.), постави прашање „Ве молиме да ни го
доставите буџетот наменет за Средношколската заедница на Гимназија „Кочо Рацин“ –
Велес“. На ова прашање управата на училиштето ја достави бараната информација.
Од доставените информации би требало да се издвојат следниве трошоци за
потребите на ова истражување:
•

Прехранбени продукти и пијалаци, вкупни трошоци 204.000 ден.

•

Услуги за обезбедување на објекти, под категоријата самофинансирани активности
запишано е 420.000 денари годишно (месечно по 46.666 денари, доколку
обезбедуваат 9 месеци, или пак 52.500 денари доколку е 8 месеци, финансирано
од родителите на учениците)

•

Средства за одржување на хигиената, запишано наменски дотации од 57.000
денари

Овие информации беа од особена важност за значењето на истражувањето,
додека другите видови трошоци не се релевантни за потребите на ова истражување.
Приложените трошоци погоре се многу битни за секое училиште, ако се има предвид
дека се директно поврзани со здравјето, хигиената и безбедноста на средношколците
додека ја посетуваат наставата.
За потребите на истражувањето беше испратено и уште едно барање, врз основа
на член 4 и член 12 за слободен пристап до информации од јавен карактер, при што од
училиштето како имател на информацијата се побара доставување извештај за
програмата на средношколската заедница на Гимназија „Кочо Рацин“ – Велес, за 2014
и 2015 година. Битно е да се нагласи дека за потребите на овој одговор, училиштето
достави два извештаи, за учебната 2013/2014 година и за учебната 2014/2015 година.
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Раководството на гимназијата во прилог на барањето ни го достави прилогот на
извештајот за работата на средношколската заедница во изминатата 2013/2014 учебна
година.
Во извештајот беа наведени реализираните настани од почетокот до крајот на
учебната година, кои ги реализирала средношколската заедница. Во него е нагласено
дека посебен акцент има хуманоста кај гимназијалците, како и воспоставување на
подобар контакт помеѓу професорите и учениците. Нагласено е дека во октомври 2013
година се избрал новиот претседател помеѓу двајца кандидати на средношколската
заедница со јавно и транспарентно гласање. Понатаму, се одржала есенската забава
по повод прославата на патрониот празник на гимназијата. Во второто полугодие
повторно се истакнува хуманоста на гимназијалците преку реализирање на
крводарителска акција во соработка со Црвениот крст. Се одржала и пролетна забава
од хуманитарен карактер, за да се помогне на социјално немоќно семејство.
Гимназијалците го одбележале и 72-годишниот штрајк на велешките гимназијалци во
учебната 2014/15 година со протестен марш низ велешките улици. При крајот на
учебната година училиштето било презентирано пред деветтоодделенците во сите
основни училишта во градот, преку достигнувањата на самото училиште. Исто така,
било овозможено на факултетите од државата да се промовираат пред матурантите
од самата гимназија.
Раководството на гимназијата во прилог на барањето ни го достави прилогот на
извештајот за работата на средношколската заедница во изминатата 2014/2015
година.
Во овој извештај се наведува дека посебен акцент средношколската заедница
ставила на друштвениот, социолошкиот, образовниот и забавниот план помеѓу
средношколците. На почетокот на октомври се избрал претседател на
средношколската заедница од четири потенцијални кандидати, на јавно и
транспарентно гласање. Организирана била и еко-акција за чистење на дворот на
училиштето од отпадоци, како и организирана и собирна акција на хартија.
Потенцирана е и вклученоста и учеството на претставници од средношколската
заедница во акцијата „Денот на дрвото“. По повод патрониот празник на училиштето
организирана е средношколска забава, која била од хуман карактер при што се
собирале финансиски средства за социјално немоќно семејство. И во овој извештај е
наведено дека на крајот од учебната година училиштето било презентирано пред
деветтоодделенците во сите основни училишта во градот, достигнувањата на самото
училиште, како и овозможување на факултетите од државата да се промовираат пред
матурантите од самата гимназија.
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Со последното барање за слободен пристап до информации од јавен карактер од
имателот се побара доставување на буџетот наменет за средношколската заедница на
Гимназија „Кочо Рацин“ – Велес, со прашањето: Ве молиме да ни го доставите буџетот
наменет за средношколската заедница на Гимназија „Кочо Рацин“ – Велес.
Имателот на информацијата, во случајов Гимназијата „Кочо Рацин“ ни достави
одговор дека нема посебен буџет наменет за средношколската заедница.

23

Заклучоци и препораки од истражувањето
Резултатите од истражувањето покажаа дека средношколската заедница во
гимназијата „Кочо Рацин“, иако формално постои во училиштето, работи нетранспарентно
и затворено кон учениците. Неколку години нема активности кои се во насока на
унапредување на училиштето и учениците или пак кон решавање на конкретни проблеми,
додека оние имплементирани активности се за организирање забави, хуманитарни и
еколошки акции и слично. Дополнително, се заклучи дека средношколската заедница има
потреба од буџет за самостојно функционирање и поголем обем на активности, како и
изработка на годишна програма каде ќе бидат внесени сите активности кои ќе ги
извршуваат во текот на учебната година.
Ова истражување може да се искористи за лобирање меѓу учениците за поголема
ангажираност во подобрување на работењето на средношколската заедница и нејзино
функционирање во рамките на училиштето.
При истражувањето на работата на средношколската заедница во гимназијата
„Кочо Рацин“ во учебната 2015/2016 година се дојде до следниве заклучоци:
- Средношколската заедница нема придонесено во развојот на учениците, тврдење кое го
даваат најголемиот дел од испитаниците, односно повеќе од половина испитаници;
- Голем дел од испитаниците посочуваат дека не се вклучени во нејзините активности и
дека ретките активности што ги прави заедницата се училишни забави и хуманитарни и
еколошки акции;
- Ангажираноста за училишни проблеми од страна на средношколската заедница е само
кога станува збор за училишните забави, но реално досега нема ангажираност кога
станува збор за вистински проблеми кои го засегаат училиштето и учениците;
- Средношколската заедница не е транспарентна кон училиштето и учениците, според
мислењето на испитаниците на ова истражување;
- Голем дел од испитаниците сметаат дека средношколската заедница не е доволно
транспарентна во своите одлуки и дека многупати одлуките се донесуваат тајно и под
влијание на надворешни фактори, а мал дел изјавуваат дека сè се одвива транспарентно и
јавно;
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- Најголем дел од испитаните ученици, дури 41 % сметаат дека директорот и професорите
имаат влијание врз средношколската заедница;
- Училиштето нема гарантиран буџет за средношколската заедница да остварува
активности.
Од ова истражување произлегоа некои препораки во насока на подобро работење
на средношколската заедница во рамките на училиштето. Она што може да се изведе
како препорака од страна на истражувачкиот тим е:
- Годишната програма на средношколската заедница да биде јавно достапна за сите
ученици, без разлика дали се членови или не се членови во средношколската заедница;
- Средношколската заедница треба да покрева важни прашања кои ги засегаат учениците,
преку јавна консултација со учениците при изработка на годишната програма;
- Средношколската заедница треба да работи во решавање на проблемите кои ги имаат
учениците во рамките на образовниот процес;
- Училиштето е потребно да одвојува средства од сопствениот буџет за средношколската
заедница;
- Средношколската заедница да изработува извештај за работењето на крајот на учебната
година и истиот да биде објавен јавно и достапен за сите ученици.
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Потребата од нов објект за гимназијата
„Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово

Автори:
Ема Манојлоска
Стефан Ѓорѓески
Мелани Савеска
Ивана Угриноска
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Вовед

Младите во Општина Тетово се соочуваат со проблеми во изминатите години, како
што се: инфраструктурата, односно немањето соодветна структура за поврзаност внатре
во рамките на општината, уништени паркови, како и мал избор на места за забава, одмор
и рекреација на младите, што доведува до тоа младите да немаат можност да водат
квалитетен живот во рамките на оваа општина. Друга причина која го создава
незадоволството кај младите, особено средношколците, е фактот што средното
гимназиско училиште „Кирил Пејчиновиќ“ коешто постои одамна и кое придонесува за
зголемување на квалитетот на образованието кај средношколците, сега се соочува со
немање објект во којшто ќе може да ја остварува наставата и тоа претставува сериозен
проблем како за професорите така и за учениците. Овој проблем се провлекува неколку
години, а настанал по меѓуетнички конфликт кој се случил во рамките на училиштето, па
наместо да се работи на меѓуетничка интеграција и толеранција помеѓу учениците,
надлежните власти донеле одлука да се преместат паралелките кои ја слушаат наставата
на македонски јазик на друго место коешто нема ни основни соодветни услови за
слушање настава и водење на образовниот процес1.
Истражувачкото прашање произлезе од потребите и перцепцијата на учениците за
долгогодишното искуство на следење настава во неадекватни и несоодветни услови во
различни објекти кои се во сопственост на училиштето. Учениците со македонска етничка
припадност се одвоени од своите соученици Албанци и неколку години наставата ја
одржуваат во објектите на Работничкиот универзитет во Тетово и основното училиште
„Гоце Делчев“ што требало да биде привремено решение. Иако се најавени како
привремени решенија, сепак веќе неколку години не се наоѓа решение на овој проблем
од надлежните власти.
Средношколците кои се дел од ова училиште неколку години наназад алармираат
за овој проблем пред институциите. Поддршка добиваат и од професорите кои многупати
се обидувале да го адресираат проблемот до многу институции, но и до градоначалникот
на Општина Тетово. На сите овие повици, сепак не се пристапува кон решение на овој
проблем.

1

Повеќе информации за поделбата на училиштата може да се сретне на www.grid.mk, како анализа на
релевантни македонски веб-страници, http://grid.mk/news/513295249/tetovskite-gimnazijalci-od-utre-keuchat-vo-opshtina-tetovo
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Со цел да може да се испита општото мислење на учениците за проблемот со
неадекватните услови за учење на гимназијалците, истражувачкиот тим се одлучи да
спроведе анкета за учениците и поднесување на барања за пристап до информации од
јавен карактер до училиштето. Анкетата е одбрана како најадекватен начин да се добие
мислење на поголем број ученици, при што беше соодветно зачуван идентитетот на
средношколецот, преку анонимно пополнување на формуларот.
Во однос на барањата за пристап до информации од јавен карактер, до училиштето
беа испратени две пристапни прашања со цел официјално да се добие одговор за
одвојувањето на македонските и албанските ученици во различни објекти и за пристапот
кон решавање на овој проблем со кој се соочуваат учениците.
За потребите на ова истражување неопходно беше да се опфатат ученици од сите
години во училиштето, така што опфатени беа 110 испитаници. Истражувањето беше
спроведено во месеците април и мај во учебната 2015/2016 година. За да може
истражувањето да се спроведе соодветно, беше потребна и дозвола од директорот и
заменик директорот на училиштето. Од страна на надлежните органи во училиштето беше
дадена соодветната дозвола за негово спроведување. Анкетата е спроведена за време на
одморите, во текот на еден училиштен ден, каде учениците се одбраа по случаен
примерок. Потоа следуваше обработката на добиените податоци со помош на која
дојдовме до резултатите и интерпретацијата на истите.
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Резултати од истражувањето

Учениците генерално не се задоволни од условите во кои моментално ја следат
наставата. Тие посочуваат низа проблеми како што се поделбата на учениците во неколку
објекти поради немање сопствени простории и учењето во несоодветни услови за
изведување настава.
На прашањето „Дали сте задоволни со моменталните услови во училиштето во
кои се изведува наставата?“, 6,73 % одговориле потврдно, 92,31 % одговориле со
негативно и 0,96 % од испитаниците ја избрале опцијата „друго“. Може да се увиди дека
незадоволството меѓу учениците е големо за условите во кои ја следат наставата. 92,31 %
од испитаните е многу висок процент на одговори кои укажуваат на моменталните лоши
услови на училиштето.

92,31 %

6,73 %
Да

0,96 %
Не

Друго

Графикон бр.1: Дали сте задоволни со моменталните услови во училиштето во кое се изведува наставата?

На прашањето „Кога би имале можност да изберете, каде би го продолжиле вашето
школување, дали би избрале...“, 20,62 % од учениците одговориле дека би ја избрале
главната зграда на училиштето, 11,34 % одговориле дека би ја избрале моменталната
состојба (Работнички универзитет и ОУ „Гоце Делчев“), 61,86 % од испитаниците
одговориле дека би избрале нов објект, а 6,18 % одговориле друго. Испитаниците коишто
одговориле со „друго“ имаа можност да појаснат која е причината што се одлучиле за таа
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опција, меѓутоа сепак не дале објаснување што би претставувала оваа опција. Дел од
повпечатливите одговори на ова прашање се следните:
- „Сметам дека за правилно и ефикасно следење на наставата потребен е нов објект
со услови кои ги задоволуваат потребите и на учениците и на професорите“;
- „Многу години немаме училиште, поточно свое училиште со услови за работа“;
- „СОУГ „Кирил Пејчиновиќ“ треба да има свој објект со нормални услови за држење
настава, а не да се „позајмуваат“ училници за држење часови“.

61.86%

20.62%

Главната зграда на
Вашето училиште

11.34%

6.18%

Моменталната состојба
(Работнички
универзитет и ОУ „Гоце
Делчев“);

Нов објект

Друго:

Графикон бр. 2: Кога би имале можност да изберете каде би го продолжиле вашето школување,
дали би избрале...

На прашањето „Што ви пречи во моменталните услови?“, 28,85 % од учениците
одговориле дека им пречи гостувањето во туѓо училиште, 17,31 % сметаат дека е
несоодветно наставата да ја слушаат заедно со учениците од основно образование, 36,54
% одговориле дека им пречат условите во кои ја следат наставата, 3,85 % од испитаниците
сметаат дека не им пречи ништо, додека на 10,58 % од испитаниците им пречи
оддалеченоста на училиштето, а 2,88 % одговориле со друго, а пак на никој испитаник не
му пречи етничката поделеност помеѓу учениците.
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36,54 %
28,85 %

17,31 %
10,58 %
3,85 %
0%
Гостувањето во Учениците од
туѓо училиште
основното
училиште

Условите

Ништо

Оддалеченоста
на училиштето

Етничката
поделеност

Графикон бр.3: Што ви пречи во моменталните услови?

На прашањето „Со кои од следниве проблеми сте се соочиле за време на вашето
школување во средното образование? (Можни се повеќе одговори)“, 5,77 % од
учениците одговориле дека проблем е безбедноста во училиштето, 10,58 % од
испитаниците сметаат дека проблем е недоволна хигиена, 23,08 % сметаат дека има
несоодветни услови, за квалитетот на професорите се одлучиле 12,5 % од испитаниците,
немање сопствени простории како најголем проблем го избрале 29,81 % од испитаниците,
насилство во училиштето избрале 2,88 % од испитаниците, немање превоз од и до
училиште избрале 7,69 %, како и неквалитетни учебници избрале 7,69 % од испитаниците.
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29.81%
23.08%
10.58%

12.50%
7.69%

5.77%

2.88%

Графикон бр. 4: Со кои од следниве проблеми сте се соочиле за време на вашето школување во средното
училиште?

На прашањето „Дали би ја делел средината во која се школуваш со ученици кои не
се дел од твојата етничка заедница?“, учениците со 37,86 % одговориле со „можеби“,
33,01 % одговориле со „да“ и 27,88 % одговориле со „не“. Оние кои одговориле со не,
дале објаснување на своите причини за изборот на овој одговор и тоа:
-

„Нема да се чувствуваат безбедно“;
„Сметаат дека уште има етнички проблеми“;
„Сметаат дека не треба да се учи со учениците од иста етничка заедница“.
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37,6 %
33,01 %
27,88 %

Да

Не

Можеби

Графикон бр. 5: Дали би ја делел средината во која се школуваш со ученици кои не се дел од твојата
етничка заедница?

За потребите на истражувањето беа испратени и две барања за пристап до
информации од јавен карактер до училиштето.
Првото барање беше „Дали е предвидено некое ново просторно решение за
средното училиште „Кирил Пејчиновиќ“, со оглед дека сега е поделена наставата во три
различни објекти?“, со кое беше барано да се достави планот или предлогот за ново
решение. Додека со второто прашање се бараше документот каде е наведено
времетраењето на моменталната одлука за поделба помеѓу средношколците во различни
објекти и тоа: „До кога е предвидено да трае одлуката за поделеност помеѓу учениците
во различни училишта?“.
На двете прашања училиштето не достави одговори, со што се оневозможи да се
анализира и перцепцијата и ставот на училиштето преку неговата ангажираност за
решавање на овој проблем. Токму затоа се анализираа само податоците добиени од
анкетниот прашалник.
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Демографски податоци

44 %
56 %,

Женски
Машки

Графикон бр. 6: Пол

Во текот на анкетирањето се водеше сметка подеднакво да бидат застапени и
двата пола така што од вкупниот број анкетирани ученици, односно 110 (100 %), 56 % од
нив се женски, а останатите 44 % се машки.

5%
36 %

15
16

40 %

17
18
19 %

Графикон бр. 7: Возраст
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Најголем број од испитаниците, односно 40,38 % се изјасниле дека имаат 17
години, 36,54 % 15 години, 19,23 % од учениците имале 16 години и во најмал процент од
испитаниците имале 18 години, односно 4,81 % .

0%

45,63 %,

46,60 %,
Прва
Втора
Трета
Четврта
7,77 %

Графикон бр. 8: Степен на образование

Учениците кои учествувале во истражувањето се во најголем процент од прва и
трета година, односно 46 %, додека од втора година се само 8 % од испитаниците. Од
четврта година нема ниту еден испитаник.
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27%

Град
73%

Графикон бр. 9: Место на живеење

Најголемиот процент 73 % од учениците се од урбана средина, наспроти 27 % од
учениците кои живеат во рурална средина.
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Заклучоци и препораки од истражувањето

Според добиените резултати од анкетните прашалници, може да се заклучи дека
испитаниците јасно ја искажуваат потребата од свој сопствен објект каде што ќе имаат
квалитетна настава, можности и услови за следење на оваа настава и надоградба на
нивното образование. Па така 92,31 % од испитаните ученици не се задоволни со
моменталните услови во училиштето во кои се изведува наставата, како и 61,86 % од
учениците кога би имале можност да изберат во кој објект би го продолжиле
школувањето, би одбрале нов објект на гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“.

Во низата проблеми кои ги имаат учениците, 23,08 % го истакнуваат проблемот со
недоволни услови за изведување на настава и немање сопствени простории. Добиените
податоци ја покажуваат јасно желбата која ја имаат учениците на гимназијата „Кирил
Пејчиновиќ“ за воспоставување нормални услови на учениците за следење на наставниот
процес.
Овие резултати надлежните на училиштето и во општината треба да ги земат
предвид бидејќи ја отсликуваат перцепцијата на средношколците и побрзо да најдат или
да подготват решение за проблемот со кој се соочуваат учениците во гимназијата „Кирил
Пејчиновиќ“.
Од истражувањето произлегоа препораки, со цел решавање на проблемот и наоѓање
соодветни решенија.
-

Локалната власт заедно со Министерството за образование и наука да изготви план
за решавање на проблемот на средношколците кои учат во несоодветни услови и
изградба на нов објект на гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“;

-

Локалната власт да изнајде соодветна локација за одржување настава на
учениците до изградбата на нов објект.
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Безбедноста и хигиената во училиштето
направена во СОУ „Кирил и Методиј“ –
Неготино
Автори:
Љубица Јованова
Менча Јанчева
Софија Илиевска
Благоја Тодоровски
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Вовед

Учениците од СОУ „Кирил и Методиј“ во Неготино во текот на годините сè повеќе и повеќе
се соочуваат со проблеми поврзани со безбедноста и хигиената во училиштето. Сакајќи да
направат промени и да ја подигнат јавната свест кај учениците и вработените во училиштето, група
ученици се одлучија да направат истражување за безбедноста и хигиената во ова училиште.
За секојдневното функциoнирање на наставата најбитно од сè е да има добра хигиена и
услови за работа, меѓутоа во СОУ „Кирил и Методиј“ свеста кај учениците е на ниско ниво.
Отпадоци се фрлаат несовесно и надвор од корпите за отпадоци, но и се забележува девијантно
однесување на поединечни ученици во гимназијата, што предизвикува сериозен проблем за
добро функционирање на наставата и одморите. Ова однесување се одразува не само на
учениците и вработените туку и на целиот град.
За добивање соодветно образование потребно е да има реални услови за тоа, како и
учениците да се чувствуваат безбедно и пријатно во целиот објект на училиштето. Целта на
истражувањето е да се истражи перцепцијата на средношколците за моменталната ситуација во
училиштето во Неготино со проблемите поврзани со безбедноста и хигиената како и да се најдат
решенија на конкретните проблеми.
Досега не е направено истражување за оваа тема и реалната перцепција за овие проблеми не
е јасно претставена, па токму затоа учесниците се одлучија за истражување за безбедноста и
хигиената во СОУ „Кирил и Методиј“. Преку ова истражување се вклучија лица кои се запознаени
со проблемот, сакаат да го решат истиот и воедно понудија некои решенија.
Собирањето на податоците се одвиваше со помош на алатката анкетен прашалник. Оваа
алатка беше избрана бидејќи давањето одговори е анонимно со што се охрабрија повеќе ученици
да го изразат своето мислење. Со анкетен прашалник може да се опфати поголема група
испитаници што дава поопширна и посеопфатна слика за перцепцијата на средношколците за
проблемот. Реализацијата на истражувањето за да биде успешна потребно беше да се известат
учениците за истражувањето и да се добие поддршка за реализирање. Потоа до училиштето се
поднесе писмено барање за дозвола за спроведување на истражување за време на часовите. По
дадената дозвола, се спроведе истражување на 160 ученици од различни години, различни смени
и различни класови. Тие беа избрани по случаен избор и имаа можност да го искажат своето
мислење на оваа тема, како и да споделат идеи за решавање на овој проблем. Собирањето на
податоците е направено пред завршувањето на учебната 2015/2016 година во месеците април и
мај.
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Резултати од истражувањето

Анкетниот прашалник беше поделен на два дела: првиот содржеше прашања за
безбедноста во училиштето, додека во вториот дел од прашалникот прашањата беа наменети за
хигиенските услови во училиштето. Учествуваа 160 ученици од сите години кои беа на различна
возраст.
Прашања поврзани со безбедноста во училиштето:
Прво прашање за безбедноста во училиштето е прашањето „Дали се чувствувате безбедно
во училиштето?“. Од дадените одговори, 32 % од испитаниците одговориле дека се чувствуваат
безбедно; 47 % одговориле дека не се чувствуваат безбедно, а со одговор дека не знаат дали се
чувствуваат безбедно одговориле 21 %. Од ова согледуваме дека најголем број лица не се
чувствуваат безбедно во своето училиште.

21 %
32 %

Да, се чувствувам безбедно
Не се чувствувам безедно
Не знам/немам одговор

47 %

Графикон бр.1: Дали се чувствувате безбедно во училиштето?

Кога испитаниците беа прашани „Колку безбедно се чувствуваат на скала од 1 до 5?“,
каде со 1 требаше да се одбере одговорот „воопшто не се чувствувам безбедно“, а со 5 „се
чувствувам многу безбедно“, 17 % од испитаниците одговориле со 1; 29 % со 2; 30 % со 3; 14 % со 4
и 10 % со 5, односно дека се чувствуваат многу безбедно. Резултатите покажуваат дека имаме
средина којашто средношколците не ја оценуваат како безбедна.
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Графикон бр. 2: Колку безбедно се чувствувате на скала од 1 до 5?

По прашањето колку безбедно се чувствуваат на скала од 1 до 5, беше поставено
дополнително отворено прашање, со цел да се добијат подетални информации, зошто не се
чувствуваат безбедно учениците. Најчесто добиените одговори беа: дека нема обезбедување во
училиштето, а нема ниту камери; секој влегува без да се идентификува; дел од учениците се
однесуваат агресивно; нема надвор осветлување и ова е несигурна средина за средношколците.
Како следно прашање беше поставено – Дали мислите дека треба да има обезбедување
во училиштето? Мнозинството добиени одговори – 75 % беа дека треба да има обезбедување во
училиштето, наспроти одговорите на 16 % од испитаниците дека нема потреба од обезбедување
во училиштето и 9 % од испитаниците кои одговориле дека немаат одговор, односно не знаат.
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Графикон бр.3: Дали мислите дека треба да има обезбедување во училиштето?

Како битен елемент за регулирање на безбедноста на средношколците е и самото
дежурство на средношколците пред влезот на училиштето, бидејќи се води евиденција кој влегол
во училиштето и со која цел. Затоа беа запрашани младите испитаници „Кое е вашето мислење за
дежурството пред влезовите во училиштето?“, со цел да се види како го перципираат
дежурството на учениците и дали сметаат дека помага во насока на решавање на проблемот.
Речиси половина од испитаниците сметаат дека дежурството е бескорисно (41,83 %), наспроти
28,1 % кои одговориле дека дежурството е многу корисно. Висок процент од 28,1 % одговориле
дека дежурството е супер само затоа што отсуствуваат од настава и 1,96 % одговориле со друго, и
притоа не појасниле на што мислат.
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Графикон бр. 4: Кое е вашето мислење за дежурството пред влезовите во училиштето?

Наредното прашање се однесуваше на предлози од страна на учениците кои би можеле да
ја подобрат моменталната ситуација со безбедноста на училиштето. Испитаниците преку отворено
прашање („Како би ја подобриле безбедноста во училиштето?“) требаше да го образложат својот
одговор и да понудат конкретни решенија за подобрување на безбедноста во рамките на
училиштето. Најчест одговор е да се ангажира агенција за обезбедување и да се постават камери
пред влезот и во внатрешноста на училиштето. Потоа испитаниците сметаат дека треба да се
едуцираат подетално учениците за одговорноста која ја носи дежурството и како треба да се
однесуваат кога ја извршуваат таа должност.

Прашања поврзани со хигиената во училиштето:

По прашањата наменети за безбедноста во училиштето, следеа низа прашања кои ја
испитуваа перцепцијата на средношколците за степенот на хигиена во училиштето. Првото
прашање се однесуваше за мислењето на испитаниците „Дали мислите дека хигиената во
училиштето е добра?“
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Највисок процент од испитаниците одговориле со не, односно сметаат дека училиштето
има лоши хигиенски услови – 82 %, мал процент 11 % одговориле со да, односно дека хигиенските
услови се добри. На ова прашање не одговориле 7 % од испитаниците.
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Графикон бр.5: Дали мислите дека хигиената во училиштето е добра?

За да се реши проблемот со хигиенските услови во училиштето, потребно е да се види
ставот на учениците за тоа каде ја гледаат одговорноста, па токму затоа се поставија две прашања,
од кои едното се однесуваше за грижата на самото училиште и другото за одговорноста на
учениците во однос на ова прашање. На прашањето „Дали училиштето се грижи да обезбеди
доволно хигиена?“, висок процент од 74 % од испитаниците одговориле дека училиштето не се
грижи за хигиената, наспроти 9 % кои одговориле позитивно дека се грижи. Немаат одговор на
ова прашање 17 % од испитаниците кои биле дел од ова истражување.
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Графикон бр.6: Дали училиштето се грижи да обезбеди доволно хигиена?

Учениците во рамките на училиштето најчесто се посочуваат како најодговорни за
одржување на хигиената, па затоа беше поставено прашањето „Дали сметате дека учениците
треба да имаат удел во грижата за хигиената во училиштето?“. Поделени се ставовите на
испитаниците за ова прашање. Па така, речиси ист процент на испитаници одговориле со да,
односно дека учениците треба да имаат удел во грижата за хигиената во училиштето (48 %),
наспроти 41 % кои одговориле дека не треба да се грижат за хигиената. Ова е висок процент
земајќи предвид дека учениците поминуваат голем дел од својот ден во рамките на училиштето, а
не се чувствуваат одговорни за одржување на хигиенските услови.
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Графикон бр.7: Дали сметате дека учениците треба да имаат удел во грижата за хигиената во училиштето?

Испитаниците беа запрашани да понудат одредени решенија како учениците би
придонеле за подобрување на хигиенските услови во училиштето. Најчесто добиен одговор е „Да
не се фрлаат отпадоците на несоодветни места, туку во корпите за отпадоци“. Исто така учениците
наведоа дека е неопходно да се спроведуваат чести еколошки акции за чистење на училиштето и
училишниот инвентар, како и зголемување на свеста на учениците за рационално користење на
хигиенските средства во училиштето и зголемување на грижата за инвентарот кој учениците го
користат.
Учениците најчесто вината за хигиенските услови во кои учат ја гледаат кај персоналот кој
е задолжен за хигиената на училиштето, затоа со овој прашалник се постави и прашањето „Колку
сте задоволни од персоналот задолжен за хигиената во училиштето на скала од 1 до 5?“.
Испитаниците требаше да дадат оцена од 1 до 5 со тоа што 1 е воопшто не сум задоволен и 5
многу сум задоволен. Според нивните одговори се покажа дека учениците не се задоволни од
персоналот кој се грижи за хигиената бидејќи средната оцена која ја имаат дадено е 2,17.
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Графикон бр.8: Колку сте задоволни од персоналот задолжен за хигиената во училиштето на скала од 1 до
5?

За да се увиди дали има подобрување во хигиената од минатото до моментот на
спроведување на анкетниот прашалник, беше поставено и следново прашање „Дали сметате дека
хигиената во училиштето е подобрена во однос на претходните години?“. Па така, најголем
процент (60 %) сметаат дека нема промени низ годините, наспроти 12 % кои сметаат дека има
подобрување и 28 % кои не знаат, односно немаат одговор на ова прашање.
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Графикон бр.9: Дали сметате дека хигиената во училиштето е подобрена во однос на претходните
години?

Од испитаниците како последно прашање беше побарано да дадат конкретни решенија
кои би придонеле кон подобрување на хигиената. На прашањето „Како сметате дека би се
подобрила хигиената во училиштето?“, најголем број одговори кои беа добиени беа: „Да се
зголеми персоналот и платите на персоналот задолжен за одржување на хигиената“, „Почесто
чистење на училниците и тоалетите“, „Да се набавуваат повеќе средства за хигиена – сапуни, за
учениците да можат да водат поголема лична хигиена“ и „Да има едукација за учениците за
зголемување на хигиената, но и казни за нарушување на истата“.
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Демографски податоци
Се внимаваше да бидат застапени двата пола подеднакво и во истражувањето учествуваа
160 испитаници од средното училиште „Кирил и Методиј“ во Неготино. Од нив женски беа 50 % и
машки 50 %.

Машки

50 %
50 %

Женски

Графикон бр.10: Пол

Испитаниците беа од различна возраст, односно 26 % на возраст од 15 години, 24 % од
испитаниците беа на возраст од 16 години, 42 % на возраст од 17 години, додека 8 % беа на
возраст од 18 години.
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Графикон бр.11: Возраст

Во истражувањето учествуваа ученици од различни години, односно 33 % од испитаниците
беа прва година, 19 % втора година, 45 % беа трета година и 5 % од испитаниците беа четврта
година.
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Графикон бр. 12: Степен на образование

Кога станува збор за населена средина, испитаниците беа во најголем дел од урбана
средина – 79 %, додека 21 % од рурална средина.

21 %

Град
Село

79 %

Графикон бр. 13: Место на живеење
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Заклучоци и препораки од истражувањето

Истражувањето ја покажа состојбата со хигиената во училиштето со која се соочуваат
учениците во СОУ „Кирил и Методиј“ од Неготино во учебната 2015/2016 година. Може да се
забележи дека ставовите на испитаниците покажуваат дека постои сериозен проблем и потребно
е ова истражување за да се лобира во училишните органи за негово решавање. Истражувањето ја
подигна свеста кај испитаниците за овие проблеми, воедно по имплементацијата на
истражувањето на податоците се разви дебата меѓу соучениците за овие проблеми и се подигна
свеста за постоењето на проблемот, барање конкретни решенија, но и желба за организирање за
идно лобирање до училиштето за да се изврши промена која е неопходна за подобрување на
состојбата.
Според добиените податоци може да се изведат неколку заклучоци, и тоа:








Преку ова истражување се потврди дека оваа тема е сериозен проблем кој се јавува во
училиштето. Учениците сметаат дека во училиштето досега не се случило да се спроведе
иницијатива за промена на реалната ситуација во која се наоѓаат учениците и вработените
во училиштето;
Голем процент од испитаните ученици, дури 47 % не се чувствуваат безбедно во
училиштето и сметаат дека доколку има физичко обезбедување и поставување на
видеонадзор би биле побезбедни;
Поголема сериозност на учениците при извршување на должноста дежурство пред
влезовите во училиштето би донеле поголема евиденција кој и со која намера влегол во
училиштето, што ќе придонесе кон подобрување на безбедноста во училиштето;
Хигиенските услови во училиштето се во лоша состојба, што покажува фактот дека 82,35 %
од испитаниците сметаат дека хигиената е лоша;
Висок процент сметаат дека нема никакво подобрување во хигиенските услови од
претходните учебни години;
Учениците не се задоволни од персоналот задолжен за одржување на хигиената во
училиштето и сметаат дека треба да се зголеми бројот на вработени, како и нивните плати
за да го подобрат нивното работење.

Со самото истражување се предизвика подигање на јавната свест дека ова се сериозни
проблеми кои постојат, кои треба да се сменат и воедно да се почитуваат од сите, почнувајќи од
соучениците, професорите, вработените во ова училиште. Целта на истражувањето е да се
изменат нештата на подобро и затоа ги даваме следните препораки за понатамошно заложување
за решавање на проблемите со безбедноста и хигиенските услови во СОУ „Кирил и Методиј“ од
Неготино.


Да се подигне свеста кај учениците и вработените во училиштето за условите во
училиштето за безбедноста и хигиената;
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Да се организираат едукативни сесии за важноста и обврските кои ги имаат учениците
додека се на дежурство;
Да се организираат едукативни сесии за меѓусебна соработка и превенирање на
насилството меѓу сооучениците;
Да се обезбеди физичко и видео-обезбедување во училиштето за да се зголеми чувството
на безбедност кај учениците;
Преку едукација и неформално образование да се работи со младите, за подобрување на
хигиенските услови во училиштето;
Да се организираат голем број еколошки акции во кои би се вклучиле сите ученици, за
зголемување на нивната одговорност за одржување на хигиената во училиштето;
Училиштето да обезбеди хигиенски средства за учениците;
Училиштето да обезбеди зголемување на персоналот кој се грижи за хигиената во
училиштето.

Хигиенските услови и безбедноста во училиштето мора да се подобрат и затоа мора да се
заложат и учениците и сите вработени. Ова истражување е јасен податок за условите и ќе биде
искористено за лобирање во училиштето за преземање конкретни мерки и изнаоѓање решенија.

-

53

Заинтересираноста на учениците при СОЕУ
„Јане Сандански“ – Битола
од трета година за продолжување на
нивното натамошно образование

Автори:
Мартин Николовски
Ферзије Асаноска
Симона Лазаровска
Христина Наумовска

54

Вовед

Причината поради која се одбра оваа тема за истражување е предизвикот да се
истражи колку од средношколците од Економското училиште „Јане Сандански“ во Битола
планираат да го продолжат своето образование во високото образование, колкав е
процентот на средношколци кои сакаат да студираат надвор од границите на
РепубликаМакедонија и дали воопшто сакаат да студираат или размислуваат за
вработување веднаш по нивното завршување на средното образование. Сметаме дека
добиените резултати од истражувањето се од голема важност за средношколците во
Општина Битола, а особено за универзитетите и нивните капацитети.
Соодветната трансформација на општеството се постигнува доколку образованието
одговори со ефективна и брза промена на образовниот процес, особено внесување
промена на содржините кои се обработуваат, преку воведување нови концепти, теми и
програмски содржини за обработка.
При спроведувањето на истражувањето за добивање соодветни информации се
користеше анкетен прашалник, со кој се дојде до поголем број ученици кои анонимно ги
искажаа своите ставови. Прашалникот содржеше 20 прашања, од кои 8 беа од затворен
карактер (прашања на заокружување со дадени одговори), а 12 прашања од полуотворен
карактер (можност за дополнување), со што им овозможивме на испитаниците да го
искажат своето мислење. Сметавме дека со прашалниците ќе наидеме на поголем број
испитаници и ќе го испитаме квантитетот, додека со фокус-група да стигнеме до
подлабински содржински мислења и ставови од страна на испитаниците.
Истражувањето беше спроведено во месец мај, 2016 година и во истото беа
вклучени ученици од сите 4 класови од трета година во училиштето, односно 79 ученици
кои набрзо треба да одлучат за својата иднина и за можноста за продолжување на своето
образование.
Пред да почнеме со собирањето на податоците, побаравме дозвола од Општина Битола
од директорот на училиштето и истата ја добивме за спроведување на
истражувањето. Истражувањето го спроведовме на класен час сметајќи дека тогаш ќе
бидат присутни сите ученици, притоа замолувајќи ги класните раководители да ни
отстапат десеттина минути од нивниот час.
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Резултати од истражувањето

Во истражувањето учествуваа 79 испитаници. Најголемиот дел од испитаниците
имаат 17 години, но имаше неколку кои наполниле 18 и неколку кои сè уште имаат 16
години. Поголемиот дел од испитаниците беа од урбана средина, а мал беше процентот
на испитаници од рурална средина.
На прашањето „Дали планирате да го продолжите вашето образование?“, 94,53 %
од испитаниците одговорија дека планираат да го продолжат, а 2,74 % дека не планираат
да го продолжат своето образование. Додека пак 2,74% од испитаниците одговорија дека
сеуште не знаат дали ќе го продолжат нивното понатамошно образование.
Најголемиот дел од испитаниците планираат да го продолжат своето образование,
во земјата или во странство.

Графикон бр. 1: Дали планирате да го продолжите вашето образование?

На прашањето „Доколку го продолжувате вашето образование, на каков
универзитет би се запишале?“, 73,24 % од испитаниците одговорија дека би се запишале
на државен универзитет, а 22,54 % одговорија дека би се запишале на приватен
универзитет, додека пак 4,23 % би се запишале на нешто друго или воопшто не би се
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запишале никаде. Од овие проценти може да се заклучи дека најголем дел од
испитаниците кои би го продолжиле своето образование, би се запишале на државен
универзитет.

Графикон бр.2 Доколку го продолжувате вашето образование, на каков универзитет би се запишале?

На прашањето „Доколку се одлучивте за државен универзитет, кој од наведените
би го одбрале?“, 38,78 % од испитаниците би го одбрале Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“; 51,02 % би го одбрале Универзитетот „Св. Климент Охридски“; 2,04 % би го
одбрале Универзитетот „Гоце Делчев“; 4,08 % би го одбрале Државниот универзитет во
Тетово и 4,08 % би го одбрале Универзитет за информатички науки и технологии „Св.
Апостол Павле“. Од приложените информации може да се заклучи дека најголем процент
од испитаниците кои би се запишале на државен универзитет, би се запишале на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“, но доста висок е и процентот на учениците кои би
се запишале и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
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Графикон бр. 3: Доколку се одлучивте за државен универзитет, кој од наведените би го одбрале?

На прашањето доколку се одлучивте за приватен факултет, висока школа, кој/а од
наведените би го/ја одбрале: 16,67 % би го одбрале Европскиот универзитет во Скопје,
16,67 % би го одбрале Универзитетот „Американ Колеџ“ во Скопје, 25 % би го одбрале
Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, 16,67 % би го одбрале Првиот приватен
универзитет ФОН во Скопје, 12,5 % би ја одбрале Бизнис академија Смилевски (БАС) –
Скопје, 8,3 % би го одбрале ПВУ Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило
Романович Державин“ – Свети Николе. Ниту еден од испитаните ученици не е
заинтересиран да се запише на следниве високообразовни установи: Универзитет на
Југоисточна Европа – Тетово, Приватна високообразовна установа „МИТ Универзитет“ –
Скопје, Приватна високообразовна професионална установа за бизнис студии „Еуро
Колеџ“ – Куманово, Универзитет за Аудиовизуелни уметности Европска филмска
академија ЕСРА Париз–Скопје–Њујорк, Меѓународен балкански универзитет,
Меѓународен универзитет „Визион“ – Гостивар и Меѓународен универзитет – Струга.
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Графикон бр.4: Доколку се одлучивте за приватен факултет, висока школа, кој/а од наведените би го/ја
обрале?

Следното прашање беше отворено и испитаниците можеа да напишат „На кој
факултет би се одлучиле да го продолжите вашето образование?“. Во овој дел не се
споредуваше видот на факултетот како дел од универзитет, туку интерес на
средношколците за насоката на која сакаат да го продолжат своето образование. Во
добиените одговори преовладуваше изборот на економските факултети во Скопје, Битола
и Прилеп. Дел од испитаниците би го продолжиле образованието на правните факултети
на државните универзитети во Скопје и Битола. Најмал процент одговориле дека би
продолжиле со образованието на Природно-математичките факултети, Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“, Градежниот факултет и Факултетот за информатички науки и
компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
Со цел да се истражат причините поради кои учениците би се одлучиле за
горенаведените факултети, се постави уште едно отворено прашање на коешто ги
наведуваа личните причини. Охрабрувачки е фактот дека учениците, пред сè, во изборот
на факултет ги ставаат своите желби и интереси. Најголемиот дел од испитаниците
изборот на факултет би го направиле поради нивната желба да работат во таа област и ја
сакаат науката во којашто би продолжиле да се надоградуваат. Помал дел сакаат да го
продолжат образованието во истата област во којашто учеле и во средно училиште и
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сметаат дека имаат добра основа на која би продолжиле со надградба. Најмал дел од
одговорите беа поврзани со финансиските придобивки кои би ги имале доколку би
работеле во одбраната област по завршувањето на факултетот.
Што се однесува на критериумите според кои учениците би го избрале факултетот,
учениците сметаа дека најрелевантни критериуми се рангирањето на универзитетот и
признавањето на дипломата надвор од Република Македонија. Останатите критериуми
кои ги наведуваат средношколците се договори за пракса на факултетот со фирми,
препораките од завршени студенти на факултетот, како и образовните услови во
факултетот и квалитетот на стручниот кадар на факултетот.
Учениците беа прашани и за причините поради кои не би го продолжиле своето
образование во Република Македонија. Во најголем процент од одговорите младите
наведуваат дека нема иднина во Македонија, при што воедно ги потенцираат социјалните
проблеми, нискиот стандард на студентите и проблемот со сиромаштија. Запишувањето
на универзитети надвор од државата го гледаат како можност за просперитет надвор и по
завршувањето со факултетот и добивање диплома која е повеќе вреднувана од
дипломите на македонските универзитети.
Кога станува збор кој универзитет во странство би го избрале да го продолжат
своето студирање, учениците се изјаснија дека би студирале на универзитетите во САД,
Шведска и Данска.
На прашањето „Доколку студирате надвор од вашиот град, каде ќе живеете?“, 22,73 %
од учениците би живееле во студентски дом, 59,09 % во приватен стан, 10,61 % би
патувале и 7,58 % одбраа нешто друго. Заклучокот од ова прашање би бил дека најголем
дел од испитаниците кои планираат да студираат надвор од својот град би живееле во
приватен стан.
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Графикон бр. 5: Доколку студирате надвор од вашиот град, каде ќе живеете?

На прашањето „Како би ги оцениле условите што ги нудат студентските домови
во нашата држава?“, 1,37 % од испитаниците би ги оцениле како одлични, 4,11 % како
многу добри, 45,21 % како добри, 32,88 % како лоши и 16,44 % како ужасни.

Графикон бр.6: Како би ги оцениле условите што ги нудат студентските домови во нашата држава?
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На прашањето „Колку стипендијата има влијание да се запишете на одреден
факултет?“, за 26,76 % испитаници стипендијата би имала влијание, за 4,23 % би немала
влијание, додека за 19,72 % од испитаниците стипендијата има влијание само доколку ги
покрива сите трошоци, а 49,3 % не знаат дали би влијаела стипендијата, односно не
размислувале за тоа.

Графикон бр.7: Колку стипендијата има влијание да се запишете на одреден факултет?

Наредните прашања се однесуваа на очекувањата на средношколците поврзани со
вработувањето по завршувањето на факултетот. Па така, испитаниците очекуваат дека
факултетското образование ќе им обезбеди брзо наоѓаше работа во струката која ја
завршиле. Помал процент од испитаниците наведоа дека очекуваат да се соочат со
стручен кадар кој ќе им пренесе знаења и компетенции, како и обезбедување стручна
пракса каде би ја примениле научената теорија.
На прашањето „Дали сметате дека во Македонија по завршувањето на студиите
лесно може да се вработите?“, 6,06 % одговорија со да, 87,88 % од испитаниците дадоа
негативен одговор и 6,06 % од испитаниците дадоа не знам како одговор. Најголем
процент од испитаниците дадоа одговор дека по завршување на студиите не можат лесно
да се вработат во Македонија.

62

Графикон бр.8: Дали сметате дека во Македонија по завршувањето на студиите може да се вработите?
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Заклучоци и препораки од истражувањето
Образованието во Република Македонија долги години се реформира, при што дел
од реформите беа насочени кон зголемување на достапноста на високото образование
(отворање дисперзирани студии, отворање приватни факултети, намалување на
партиципацијата и сл.) Голем дел од средношколците испитаници во ова истражување
решаваат да го продолжат своето образование по матурирањето, односно најголем
процент од испитаните ученици во СОЕУ „Јане Сандански“ – Битола би продолжиле
образовниот процес и би се запишале на факултет.
Согласно на спроведеното истражување на оваа тема може да се донесат неколку
заклучоци, според ставовите на средношколците, и тоа:
- Најчест избор за продолжување на образованието на испитаните ученици би биле
државните универзитети;
- Очекувано најголем процент би го одбрале Универзитетот „Св. Климент Охридски“, кој е
лоциран во Битола, а по него Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ како најстар и
најголем универзитет во Македонија;
- Најчест факултет кој би го избрале идните студенти би бил некој од економските
факултети во Скопје, Битола или Прилеп;
- Испитаниците би избрале факултет согласно на своите желби и интереси, што е
позитивен тренд. Најголемиот дел од испитаниците изборот на факултет би го направиле
поради нивната желба да работат во таа област и ја сакаат науката во којашто би
продолжиле да се надградуваат;
- Што се однесува на критериумите според кои испитаниците би го избрале факултетот,
учениците сметаа дека најрелевантни критериуми се рангирањето на универзитетот и
признавањето на дипломата надвор од Република Македонија;
- Испитаниците очекуваат да најдат работа по завршувањето на факултетот и сметаат дека
факултетската диплома ќе им овозможи брзо наоѓање работа во струката која ја
завршиле.
Како резултат на истражувањето и дадените заклучоци, истражувачкиот тим изведе
препораки со цел да се зголеми заинтересираноста на средношколците за продолжување
во процесот на образование, но и полесно донесување одлука дали и каде би го
продолжиле образованието.
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-

-

Универзитетите да работат на поголема промоција меѓу средношколците, со цел
истите да го продолжат образованието;
Универзитетите и факултетите да понудат повеќе информации (на нивните вебстраници, преку директни контакти и сл.) за условите на студирање и можностите
за вработување кои би ги имале идните дипломирани студенти на нивниот
факултет, што би им помогнало на средношколците при изборот на
високообразовна институција;
Универзитетите да се заложат за овозможување на стручна и квалитетна пракса
за студентите да можат да го применат теоретското знаење;
Универзитетите да работат на промоција на студентите на пазарот на труд и со
тоа да им овозможат полесно наоѓање на работа.
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