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1. ВОВЕД 

Во рамки на проектот „Подготвеноста на основните училишта за и ефекти од реализацијата 
на образовната програма од новата Концепција за основно образование во Северна Македонија“ 
беше спроведен анкетен прашалник, како метод за собирање на податоци, информации, ставови 
и мислења за предметот на истражувањето. Целта на овој анкетен прашалник е да се испита 
мислењето на наставниците од спроведувањето на Концепцијата за основно образование во I и IV 
одделение во учебната 2021/2022 година. Примерокот беше таргетиран. Во него беа опфатени, во 
најголем дел, наставници од I и IV одделение во учебната 2021/2022 година, каде што новата 
Концепција за основно образование беше за прв пат беше спроведена.   

Извештајот од спроведениот анкетен прашалник за наставници е подготвен врз основа на 
добиените одговори од 231 наставник од I и од IV одделение во одделенска настава во 48 
основни училишта во 11 општини: Валандово, Василево, Велес, Карбинци, Куманово,  Сарај, Старо 
Нагоричане, Студеничани, Центар Жупа,  Чучер Сандево и Шуто Оризари.  Анкетниот прашалник е 
составен од 29 прашања, со скала со вредности од 1 до 5 и 1 (едно) отворено прашање. Скалата 
започнува со 1, што значи целосно не се согласувам и завршува со вредност 5, што значи целосно 
се согласувам. Прашалникот е спроведен во периодот од 22 јуни 2022 година до 30 јуни 2022 
година. Анкетирани се 106 наставници од I одделение во учебната 2021/2022 година, 101 
наставник од IV одделение во учебната 2021/2022 година и 24 наставници од предметна настава и 
од друго одделение. Од испитаните наставници 195 се жени, а 36 се мажи.  

 
Графички приказ  1: Испитани наставници по одделение 

 

Графички приказ  2: Испитани наставници по општина 

 

106 101 

24 

I-во IV-то предметна настава 

Испитани наставници по одделение 

16 17 
36 9 

93 

23 4 6 3 7 
17 

Испитани наставници по општина 
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2. МЕТОДОЛОГИЈА 

Прашалникот е составен од 29 прашања со скала со вредности од 1 до 5 и 1 (едно) отворено 
прашање. Со овие прашања се оценува перцепцијата на наставниците на ученици од I и од IV 
одделение во однос на различни аспекти од новата Концепција за основно образование. Кај секое 
од овие 29 прашања, наставниците имаа можност да напишат и текстуално образложение за 
дадената оценка.  
Последното, 30-то прашање беше отворено прашање, наменето за добивање предлози и сугестии 
од наставниците на ученици од I и од IV одделение за унапредување на Концепцијата за основно 
образование, кои би придонеле за подобрување на условите и работата во училиштата.  
На крајот од прашалникот за наставници се наоѓаат 4 демографски прашања за анкетираните 
наставници за добивање сознанија за припадноста на испитаниците според: пол, наставник на 
ученици во I, наставник во IV или наставник во друго одделение, општина во која спроведува 
настава во основно училиште и работно искуство. 
Прашалникот беше споделен преку официјалните електронски адреси на училиштата со 
задолжение директорите на училиштето да го дистрибуираат прашалникот до наставниците на 
ученици во I и во IV одделение и наставниците од предметна настава кои држат одреден предмет 
на ученици од I и од IV одделение. 
Одговорите на овој прашалник се обработени во Ексел, а применети се неколку алатки на 
дескриптивната статистика како:  

 аритметичка средина и мода, како мерки на централна тенденција; 

  пирсонов коефициент на корелација со кој се испитуваат врските помеѓу одговорите по 
различни прашања и 

 рангирање на општините врз основа на аритметичката средна големина на одговорите на 
испитаниците на ниво на општина.   

Образложенијата дадени од страна на испитаниците во рамките на секое прашање се обработени 
со генерализација и изведување на заеднички заклучок. 
 
3. РЕЗУЛТАТИ 
 
Во овој дел, на почетокот е прикажана табела со основните индикатори од обработените 
одговори на наставниците, а понатаму за секое прашање се објаснети основните индикатори.  
 
Табела 1: Основни индикатори од одговорите на наставниците за Концепцијата за основно 
образование 

Прашања 

Основни индикатори 
Просек 

цел 
примерок

1 
Просек        

I
2 

Просек   
IV

3 
Мода

4 
Општина со највисок 

просек
5 

Општина со најнизок 
просек

6 

1 3,3 3,04 3,56 3 (70) 4,22 (Карбинци) 2,35 (Василево) 

2 3,43 3,51 3,44 5 (65) 4,22 (Карбинци) 2,53 (Василево)  

3 3,82 3,77 3,89 4 (81) 4,5 (Студеничани) 2,75 (Старо Нагоричане) 

4 3,65 3,61 3,7 3 (76) 4,66 (Карбинци) 3 (Старо Нагоричане) 

5 3,76 3,72 3,8 4 (88) 4,33 (Карбинци) 3 (Старо Нагоричане) 

6 2,87 2,95 2,81 2 (58) 3,88 (Карбинци) 1,75 (Старо Нагоричане) 

7 3,98 3,93 3,96 5 (109) 4,8 (Шуто Оризари) 2,5 (Старо Нагоричане) 



6 
 

8 3,55 3,62 3,46 4 (81) 4,44 (Карбинци) 2,75 (Старо Нагоричане) 

9 3,68 3,57 3,75 5 (78) 4,8 (Студеничани) 2,5 (Старо Нагоричане) 

10 3,68 3,64 3,69 3 (74) 
4,47 (Шуто Оризари) 
4,42 (Чучер Сандево) 2,9 (Сарај) 

11 3,79 3,85 3,78 5 (78) 4,66 (Студеничани) 
3,23 (Василево)             

3,25 (Старо Нагоричане) 

12 3,89 3,91 3,86 4 (86) 4,55 (Карбинци) 
3,25 (Старо Нагоричане)   

3,26 (Сарај) 

13 3,76 3,65 3,87 87 (4) 4,66 (Карбинци) 3,17 (Сарај) 

14 3,66 3,55 3,75 67 (3) 3,94 (Шуто Оризари) 
3 (Старо Нагоричане)        

3 (Сарај) 

15 3,78 3,82 3,8 71 (4) 4,28 (Чучер Сандево) 3,08 (Сарај) 

16 3,18 3,18 3,21 72 (3) 3,77 (Карбинци) 
2,52 (Василево)              

2,56 (Сарај) 

17 3,48 3,53 3,42 72 (4) 4,25 (Велес) 2,26 (Сарај) 

18 4,39 4,46 4,35 137 (5) 4,83 (Студеничани) 3 (Центар Жупа) 

19 4,36 4,34 4,38 140 (5) 4,66 (Велес) 3,33 (Центар Жупа) 

20 3,9 3,97 3,86 81 (5) 4,57 (Чучер Сандево) 3,17 (Сарај) 

21 3,98 3,99 4,01 93 (5) 4,41 (Велес) 3,13 (Сарај) 

22 3,97 3,92 4,02 88 (5) 4,42 (Чучер Сандево) 
3 (Старо Нагоричане)        

3 (Сарај) 

23 3,85 3,77 3,89 74 (5) 
4,16 (Студеничани)  

4,14 (Чучер Сандево) 2,75 (Старо Нагоричане) 

24 3,91 3,74 4,13 94 (5) 4,66 (Карбинци) 3,17 (Сарај) 

25 4,03 3,99 4,05 99 (4) 4,71 (Чучер Сандево) 3 (Старо Нагоричане) 

26 3,95 3,91 4 81 (5) 4,66 (Карбинци) 2,5 (Старо Нагоричане) 

27 3,8 3,75 3,83 75 (4) 
4,28 (Чучер Сандево)   

4,22 (Карбинци) 3,17 (Сарај) 

28 4 3,97 4,02 86 (5) 
4,57 (Чучер Сандево)   

4,5 (Студеничани) 3 (Старо Нагоричане) 

29 3,63 3,7 3,55 66 (4) 4,33 (Карбинци) 3 (Старо Нагоричане) 
1
Просечна вредност од одговорите на 231 наставник. 

2
 Просечна вредност од одговорите на 106 испитани наставници на ученици во I одделение. 

3 
Просечна вредност од одговорите на 101 испитани наставници на ученици во IV одделение. 

4 
Најчесто одговорена вредност/оценка на испитаните наставници (во заграда е бројот на наставници). 

5 
Општина со највисока просечна вредност/оценка од одговорите на наставниците вработени во локалните 

училишта во општината. 
6
 Општина со најниска просечна вредност/оценка од одговорите на наставниците вработени во локалните 

училишта во општината. 
 

Од добиените одговори може да се истакнат следните резултати: 
 
Во однос на првото прашање „Во изминатата учебна година, како наставник имав достапност 
до соодветна информатичко-компјутерска опрема за успешна реализација на часовите 
(интернет, опременост со компјутери и паметни табли, достапност на дигитални наставни 
содржини и останати алатки )“, просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,3 што 
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подразбира дека постои одредено ниво на согласност помеѓу наставниците за достапна ИКТ 
опрема, и ако ги анализираме поединечно одговорите од наставниците, 30% (Графички приказ 3) 
од наставниците (70 наставници) имаат одговорено со 3 на ова прашање. Просечната вредност од 
одговорите по ова прашање кај наставниците од IV одделение е повисока и изнесува 3,56 што 
значи дека испитаните наставници имаат поголема достапност на ИКТ опрема за успешна 
реализација на часовите, додека просечната вредност на одговорите кај наставниците од I 
одделение е слична на просекот од сите одговори по ова прашање и изнесува 3,04. Наставниците 
од општина Василево (Графички приказ 4) имаат дадено најниски вредности по ова прашање и 
просечната вредност изнесува 2,35, а наставниците од општина Карбинци имаат дадено највисоки 
вредности по ова прашање и просечната вредност изнесува 4,22. Како дообјаснување во однос на 
избраната вредност, најчесто испитаните наставници кои одговориле со 1 или со 2 се соочуваат со 
недостиг на компјутерска опрема, паметни табли или конекција со интернет. Најчести одговори со 
1 или со 2 се јавуваат во општините Василево, Сарај и Куманово, каде наставниците на ученици од 
I одделение го имаат почесто проблем со достапност на информатичко-компјутерска опрема. 
 
Графички приказ 3: Распоред на одговори во однос на достапност до соодветна информатичко-
компјутерска опрема за успешна реализација на часовите (интернет, опременост со 
компјутери и паметни табли, достапност на дигитални наставни содржини и останати 
алатки ) 

 
 
Графички приказ 4: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината  

 
Во однос на второто прашање „Училиштето во кое работам, во изминатата учебна година 
обезбеди средства за поддршка на вклучување на децата со попреченост во редовната 

11% 
14% 

30% 
23% 

22% 

ПРОЦЕНТУАЛНА РАСПРЕДЕЛБА НА 
ОДГОВОРИ 

оценка 1 

оценка 2 

оценка 3 

оценка 4 

3,19 
2,35 

3,97 4,22 
3,26 

2,61 3,00 3,33 3,00 
3,43 3,71 

Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците 
кои работат во училиштата во општината  
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настава.“, просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,43 и ако ги анализираме 
поединечно одговорите од наставниците, 28% од наставниците (65 наставници) имаат одговорено 
со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка (Графички приказ 5). Просечната оценка од 
одговорите по ова прашање кај наставниците од I одделение е за нијанса повисока и изнесува 
3,51, за разлика од просечната оценка на одговорите кај наставниците од IV одделение која 
изнесува 3,44. Наставниците од другите одделенија имаат одговорено со пониски оценки за 
разлика од наставниците од I и IV одделение и затоа целокупниот просек на примерокот е 
понизок од поединечните просеци кај овие наставници. Наставниците од општина Василево имаат 
дадено најниски оценки (Графички приказ 6) по ова прашање и просечната оценка изнесува 2,53, 
а наставниците од општина Карбинци имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и 
просечната оценка изнесува 4,22. Како дообјаснување во однос на избраната оценка, најчесто 
испитаните наставници кои одговориле со 1 или со 2 се соочуваат со недостиг на нагледни 
средства, образовни асистенти и инфраструктура која ќе овозможи поголема достапност и 
прилагоденост на училиштето за учениците со посебни образовни потреби. Најчести одговори со 1 
или со 2 се јавуваат во општините Василево, Сарај и Куманово. 
 
Графички приказ 5: Распоред на одговори во однос на обезбедени средства од страна на 
училиштето за поддршка на вклучување на децата со попреченост во редовната настава 

 
Графички приказ 6: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

10% 

15% 

27% 20% 

28% 

ПРОЦЕНТУАЛНА РАСПРЕДЕЛБА НА ОДГОВОРИ 

оценка 1 

оценка 2 

оценка 3 

оценка 4 

оценка 5 

4 

2,53 

3,89 4,22 
3,55 

2,52 2,75 

4,17 

3 3,14 3,06 

Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците 
кои работат во училиштата во општината  
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Во однос на третото прашање „Во изминатата година, за време на часовите користев 
иновативни методи (интерактивност, гејмификација, персонализација и сл.) кои ја олеснија 
наставата.“, просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,82 и ако ги анализираме 
поединечно одговорите од наставниците, 35% од наставниците (81 наставник) имаат одговорено 
со оценка 4 (Графички приказ 7) на ова прашање како најчеста оценка. Просечната оценка од 
одговорите по ова прашање кај наставниците од IV одделение е за нијанса повисока и изнесува 
3,89, за разлика од просечната оценка на одговорите кај наставниците од I одделение која 
изнесува 3.77. Наставниците од општина Старо Нагоричане (Графички приказ 8) имаат дадено 
најниски оценки по ова прашање и просечната оценка изнесува 2,75, а наставниците од општина 
Студеничани имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и просечната оценка изнесува 4,5. 
Кај ова прашање, иако мал број на наставници не се согласуваат дека користеле иновативни 
методи во олеснување на наставата, истите кои одговориле со 1 или со 2 немаат дадено 
образложение во врска со дадените оценки. 
Графички приказ 7: Распоред на одговори во однос на користени иновативни методи 
(интерактивност, гејмификација, персонализација и сл.) кои ја олесниле наставата. 
 

 
 
Графички приказ 8: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

2% 

7% 

27% 

35% 

29% 

ПРОЦЕНТУАЛНА РАСПРЕДЕЛБА НА ОДГОВОРИ 

оценка 1 

оценка 2 

оценка 3 

оценка 4 

оценка 5 

3,63 
3,18 

4,11 4,44 
3,81 

3,35 
2,75 

4,50 4,33 4,29 4,12 

Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците 
кои работат во училиштата во општината  



10 
 

Во однос на четвртото прашање „Активностите кои беа дел од наставните програми за 
изминатата учебна година придонесоа за подобрување на резултатите на учениците.“, 
просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,65 и ако ги анализираме поединечно 
одговорите од наставниците, 33% од наставниците (76 наставници) имаат одговорено со оценка 3 
на ова прашање како најчеста оценка (Графички приказ 9). Просечната оценка од одговорите по 
ова прашање кај наставниците од IV одделение е за нијанса повисока и изнесува 3,7, за разлика 
од просечната оценка на одговорите кај наставниците од I одделение која изнесува 3,61. 
Наставниците од општина Старо Нагоричане (Графички приказ 10)  имаат дадено најниски оценки 
по ова прашање и просечната оценка изнесува 3, а наставниците од општина Карбинци имаат 
дадено највисоки оценки по ова прашање и просечната оценка изнесува 4,66. Главните 
образложенија за пониско оценување на резултатите кај учениците од активностите кои биле дел 
од наставните програми за изминатата учебна година се недостигот на информатичко-
комуникациска технологија, недостигот на доволен број на печатени учебници, дел од 
содржините не соодвествувале за возраста на децата и дел од учениците не оделе во градинка, па 
им треба подолг период на адаптација во училишна средина.  
 
Графички приказ 9: Распоред на одговори во однос на придонесот на активностите кои биле 
дел од наставните програми за изминатата учебна во подобрување на резултатите на 
учениците 

 
Графички приказ 10: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 
 

 

4% 

7% 

33% 

32% 

24% 

ПРОЦЕНТУАЛНА РАСПРЕДЕЛБА НА ОДГОВОРИ 

оценка 1 

оценка 2 

оценка 3 

оценка 4 

оценка 5 

3,50 3,47 
3,97 

4,67 
3,66 

3,09 3,00 
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Во однос на петтото прашање „Активностите кои беа дел од наставните програми за 
изминатата учебна година придонесоа за зголемен интерес на учениците за наставата.“, 
просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,76 и ако ги анализираме поединечно 
одговорите од наставниците, 38% од наставниците (88 наставници) имаат одговорено со оценка 4 
на ова прашање како најчеста оценка (Графички приказ 11). Просечната оценка од одговорите по 
ова прашање кај наставниците од IV одделение е за нијанса повисока и изнесува 3,8, за разлика 
од просечната оценка на одговорите кај наставниците од I одделение која изнесува 3,71. 
Наставниците од општина Старо Нагоричане (Графички приказ 12) имаат дадено најниски оценки 
по ова прашање и просечната оценка изнесува 3, а наставниците од општина Карбинци имаат 
дадено највисоки оценки по ова прашање и просечната оценка изнесува 4,33. Најчесто 
образложение за пониско оценување дека кај учениците имало зголемен интерес од активностите 
кои биле дел од наставните програми за изминатата учебна година се дека дел од содржините не 
соодветствувале за возраста на децата. 
 
Графички приказ 11: Распоред на одговори во однос на придонесот на активностите кои биле 
дел од наставните програми за изминатата учебна во зголемување на интересот на 
учениците за наставата 

 
 
Графички приказ 12: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 
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Корелација-врски помеѓу прашањата 4 и 5 
 
Постои висока корелација (0,81) помеѓу ставовите на наставниците за подобрените 
резултати и зголемениот интерес на учениците како резултат од новите активности 
воведени во наставните програми во I  и во IV одделение (Прилог 1). Врз основа на одговорите, 
кај двете прашања постои делумна согласност дека активностите во наставните програми 
во овие нивоа на образование придонеле за зголемен интерес на учениците во наставата и ги 
подобриле нивните резултати.  
 
Во однос на шестото прашање „Воведувањето на националната платформа за учење на 
далечина (www.schools.mk) придонесе за унапредување наставата  во училиштето.“, 
просечната оценка од одговорите на ова прашање е 2,87, и ако ги анализираме поединечно 
одговорите од наставниците, 25% од наставниците (58 наставници) имаат одговорено со оценка 2 
на ова прашање како најчеста оценка (Графички приказ 13). Просечната оценка од одговорите по 
ова прашање кај наставниците од I одделение е за нијанса повисока и изнесува 2,95, за разлика 
од просечната оценка на одговорите кај наставниците од IV одделение која изнесува 2,81. Врз 
основа на работното искуство (Графички приказ 14) на испитаните наставници, 45% од 
наставниците (83 наставници) со работно искуство од поголемо од 5 години го имаат оценето ова 
прашање со оценка 1 или со оценка 2. Само кај наставниците со работно искуство до 5 години (22 
наставници), или 47,8% од наставниците, имаат дадено повисоки оценки 4 или 5 по ова прашање. 
Наставниците од општина Старо Нагоричане (Графички приказ 15) имаат дадено најниски оценки 
по ова прашање и просечната оценка изнесува 1,75, а наставниците од општина Карбинци имаат 
дадено највисоки оценки по ова прашање и просечната оценка изнесува 3,88. Карактеристично за 
ова прашање е што има најниски оценки во однос на сите прашања во рамките на овој 
прашалник. Најчести образложенија за ниските оценки дадени кај ова прашање се дека учениците 
во училиштата на ридско планинските места во руралните средини не се опремени со дигитална 
технологија и во нивниот дом немаат уреди и интернет. Исто така, сите деца немале редовно 
присутни родители дома додека се одвивала наставата и не можеле да им помогнат. Во 
образложенијата е наведено како проблем и нефункционирањето на платформата во даден 
момент. 
   
Графички приказ 13: Распоред на одговори во однос на придонесот од воведувањето на 
националната платформа за учење на далечина (www.schools.mk) за унапредување на 
наставата. 

 

16% 

25% 

25% 

22% 

12% 

ПРОЦЕНТУАЛНА РАСПРЕДЕЛБА НА ОДГОВОРИ 

оценка 1 

оценка 2 

оценка 3 

оценка 4 

оценка 5 



13 
 

Графички приказ 14: Дистрибуција на одговори според работно искуство во однос на 
согласноста на наставниците за употреба на платформата за учење од далечина 
www.schools.mk  

 

Графички приказ 15: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Во однос на седмото прашање „За учениците што се спречени да следат настава со физичко 
присуство, поради здравствени причини или други оправдани причини, изминатата учебна 
година училиштето организираше настава од далечина.“, просечната оценка од одговорите на 
ова прашање е 3,98 и ако ги анализираме поединечно одговорите од наставниците, 47% од 
наставниците (109 наставници) имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста 
оценка (Графички приказ 16). Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците 
од IV одделение е иста како просекот на цел примерок, додека просечната оценка на одговорите 
кај наставниците од I одделение е за нијанса пониска и изнесува 3,93. Наставниците од општина 
Старо Нагоричане (Графички приказ 17) имаат дадено најниски оценки по ова прашање и 
просечната оценка изнесува 2,5, а наставниците од општина Шуто Оризари имаат дадено 
највисоки оценки по ова прашање и просечната оценка на ниво на општина изнесува 4,8. Во 
образложенијата кај овие прашања, дел од наставниците имаат наведено дека се 
злоупотребувала наставата од далечина, на начин што или учениците биле само формално 
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вклучени за следење на наставата или родителите на учениците, иако немале доказ за нивните 
деца да учат од далечина, ја користеле оваа можност. 
 
Графички приказ 16: Распоред на одговори во однос на организирана настава од далечина во 
однос на училиштето во изминатата учебна година за учениците што биле спречени да ја 
следат наставата со физичко присуство поради здравствени или други причини 
 

 
 

Графички приказ 17: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Корелација-врски помеѓу прашањата 6 и 7 
 
Корелацијата (0,35) помеѓу овие прашања ни покажува дека иако постои делумно 
несогласување кај наставниците дека платформа за учење на далечина (www.schools.mk) 
придонесе за унапредување наставата  во училиштето, но, од друга страна кај наставниците 
постои согласност дека училиштето има организирано настава од далечина за учениците 
што биле спречени да следат настава со физичко присуство (Прилог 1). Особено значајно е да 
се истакне дека голем дел од наставниците кои целосно не се согласуваат дека платформата 
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за учење на далечина (www.schools.mk) придонела за унапредување на наставата во 
училиштето, целосно се согласуваат дека нивното училиште организирало настава од 
далечина. 
 
Во однос на осмото прашање „Планирањето според Концепцијата за основно образование, 
изминатата учебна година даде можност за прилагодување на наставата кон потребите на 
сите ученици.“, просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,55 и ако ги анализираме 
поединечно одговорите од наставниците, 35% од наставниците (81 наставник) имаат одговорено 
со оценка 4 на ова прашање како најчеста оценка (Графички приказ 18). Просечната оценка од 
одговорите по ова прашање кај наставниците од I одделение е за нијанса повисока од просечната 
оценка на цел примерок и изнесува 3,62, додека просечната оценка на одговорите кај 
наставниците од IV одделение е за нијанса пониска и изнесува 3,46. Наставниците од општина 
Старо Нагоричане (Графички приказ 19) имаат дадено најниски оценки по ова прашање и 
просечната оценка изнесува 2,75, а наставниците од општина Карбинци имаат дадено највисоки 
оценки по ова прашање и нивните просечни оценки на ниво на општина изнесуваат повеќе од 
4,44. Образложенијата во врска со несогласувањата дека е дадена можност за прилагодување на 
наставата кон потребите на учениците се отсуството на информатичко-комуникациска технологија 
и повисокото ниво на програмата во однос на нивото на развој на децата. 
  
Графички приказ 18: Распоред на одговори во однос на планирањето според Концепцијата за 
основно образование во изминатата учебна година придонело за прилагодување на наставата 
кон потребите на сите ученици 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5% 
9% 

31% 

35% 

20% 

ПРОЦЕНТУАЛНА РАСПРЕДЕЛБА НА ОДГОВОРИ 

оценка 1 

оценка 2 

оценка 3 

оценка 4 

оценка 5 

http://www.schools.mk/


16 
 

Графички приказ 19: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Во однос на деветтото прашање „Изминатава учебна година ја прилагодував наставата за 
учениците со посебни потреби, така што подготвував посебни задачи, ги прилагодував 
активностите и/или користев дополнителни наставни средства.“, просечната оценка од 
одговорите на ова прашање е 3,68 и ако ги анализираме поединечно одговорите од наставниците, 
34% од наставниците (78 наставници) имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста 
оценка (Графички приказ 20). Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците 
од IV одделение е за нијанса повисока од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,75, 
додека просечната оценка на одговорите кај наставниците од I одделение е за нијанса пониска и 
изнесува 3,57. Наставниците од општина Старо Нагоричане (Графички приказ 21) имаат дадено 
најниски оценки по ова прашање и просечната оценка изнесува 2,5, а наставниците од општините 
Студеничани и Чучер Сандево имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и нивните 
просечни оценки на ниво на општина изнесуваат повеќе од 4,8 и 4,2 респективно. Најчесто 
образложение кај наставниците кои одговориле со оценки 1, 2 или 3 е дека немале ученици со 
посебни потреби. 
 
Графички приказ 20: Распоред на одговори во однос на прилагодувањето на наставата за 
учениците со посебни потреби преку подготвување на посебни задачи, прилагодени 
активности и/или користење на дополнителни наставни средства од страна на 
наставниците 
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Графички приказ 21: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 
 
Корелација-врски помеѓу прашањата 2 и 9  
 
Постои ниска корелација (0,38) помеѓу одговорите на наставниците во однос на средствата 
што училиштата ги имаат обезбедено за поддршка на вклучување на децата со попреченост 
во редовната настава и нивото на прилагодување на наставата за учениците со посебни 
потреби од страна на наставниците (Прилог 1). По двете прашања кај наставниците се 
изразени различни ставови по однос на тоа дали се согласуваат или не се согласуваат по 
прашањата, но може да се истакне дека постои делумна согласност помеѓу наставниците 
дека училиштата имаат обезбедено средства за поддршка на вклучување на децата со 
попреченост и делумна согласност помеѓу наставниците дека ја прилагодувале наставата за 
учениците со посебни потреби. Оние наставници кои не ја прилагодувале наставата за 
учениците со посебни причини, како најчесто образложение  имаат наведено дека немале 
вакви ученици во наставата.  
 
Во однос на десеттото прашање „Можноста учениците од помалите етнички заедници, кои 
учат на јазик различен од мајчиниот, да слушаат предмет за изучување на сопствениот јазик 
и култура придонесува за зголемување на чувството за припадност кај овие ученици.“, 
просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,68 и ако ги анализираме поединечно 
одговорите од наставниците, 32% од наставниците (74 наставници) имаат одговорено со оценка 3 
и 31% од наставниците (73 наставници) имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како 
најчести оценки (Графички приказ 22). Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај 
наставниците од IV одделение скоро иста како просечната оценка на цел примерок и изнесува 
3,69, додека просечната оценка на одговорите кај наставниците од I одделение е за нијанса 
пониска и изнесува 3.65. Наставниците од општина Сарај (Графички приказ 23) имаат дадено 
најниски оценки по ова прашање и просечната оценка изнесува 2,9, а наставниците од општините 
Шуто Оризари и Чучер Сандево имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и нивните 
просечни оценки на ниво на општина изнесуваат повеќе од 4,47 и 4,42 респективно. Често 
образложение кај наставниците кои дале пониски оценки е дека покрај следење на настава на 
мајчиниот јазик на помалите етнички заедници да им се воведе како редовен предмет од прво 
одделение и изучување на македонски јазик, бидејќи се случува ученици од помалите етнички 
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заедници да ја следат наставата на својот мајчин јазик до V одделение, а потоа без претходно 
изучување на македонскиот јазик, да следат настава на македонски јазик во повисоките 
образовни нивоа. 
 
Графички приказ 22: Распоред на одговори во однос на можноста учениците од помалите 
етнички заедници, кои учат на јазик различен од мајчиниот, да слушаат предмет за изучување 
на сопствениот јазик и култура придонесува за зголемување на чувството за припадност кај 
овие ученици 
 

 
 
Графички приказ 23: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината  

 
 
Во однос на единаесеттото прашање „Можноста учениците од помалите етнички заедници да 
следат настава на мајчиниот јазик, во општините каде тоа е возможно, придонесува за 
зголемување на нивното чувството за припадност кон општеството.“, просечната оценка од 
одговорите на ова прашање е 3,79 и ако ги анализираме поединечно одговорите од наставниците, 
34% од наставниците (78 наставници) имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста 
оценка (Графички приказ 24). Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците 
од I одделение е за нијанса повисока од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,85, 
додека просечната оценка на одговорите кај наставниците од IV одделение е за нијанса пониска и 
изнесува 3,78. Наставниците од општините Василево и Старо Нагоричане (Графички приказ 25) 
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имаат дадено најниски оценки по ова прашање и просечната оценка изнесува 3,23 и 3,25 
респективно, а наставниците од општините Студеничани, Чучер Сандево и Шуто Оризари имаат 
дадено највисоки оценки по ова прашање и нивните просечни оценки на ниво на општина 
изнесуваат повеќе, односно 4,66, 4,57 и 4,41 респективно. Не се дадени образложенија како 
поткрепа на оценките од ова прашање, особено кај пониските оценки.  
Графички приказ 24: Распоред на одговори во однос на можноста учениците од помалите 
етнички заедници да следат настава на мајчиниот јазик, во општините каде тоа е возможно, 
придонесува за зголемување на нивното чувството за припадност кон општеството 
 

 
 

Графички приказ 25: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината  
 

 

Корелација-врски помеѓу прашањата 10 и 11  
Според одговорите на наставниците по прашањата кои се однесуваат на учениците од 
помалите етнички заедници, кои учат на јазик различен од мајчиниот, а слушаат предмет за 
изучување на сопствениот јазик и култура, или учениците од помалите етнички заедници кои 
ја следат наставата на мајчиниот јазик, постои значајна корелација (0,7), т.е. наставниците 
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се согласуваат дека овие аспекти во наставата го зголемиле чувството за припадност на 
учениците од помалите етнички заедници.  
 
Во однос на дванаесеттото прашање „Изминатата учебна година, учењето преку истражување 
и проекти им овозможи на учениците да развијат практични вештини применливи во 
секојдневниот живот.“, просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,89 и ако ги 
анализираме поединечно одговорите од наставниците, 37% од наставниците (86 наставници) 
имаат одговорено со оценка 4 на ова прашање (Графички приказ 26) како најчеста оценка. 
Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците од I одделение е за нијанса 
повисока од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,91, додека просечната оценка на 
одговорите кај наставниците од IV одделение е за нијанса пониска и изнесува 3,86. Наставниците 
од општините Сарај и Старо Нагоричане (Графички приказ 27) имаат дадено најниски оценки по 
ова прашање и просечната оценка на ниво на општина изнесува 3,26 и 3,25 респективно, а 
наставниците од општина Карбинци имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и просечната 
оценка на ниво на општина изнесува повеќе, односно 4,55. Образложенијата кај наставниците кои 
оцениле со пониска оценка се дека за успешно спроведување на истражувањето се потребни 
средства кои им недостигаат и дел од учениците во ридско-планинските рурални средини не 
поседуваат информатичко-комуникациска технологија која ќе им помогне во истражувањето и 
подготовката на проекти.  
 
Графички приказ 26: Распоред на одговори во однос на учењето преку истражување и проекти 
им овозможи на учениците да развијат практични вештини применливи во секојдневниот 
живот во изминатата учебна година 
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Графички приказ 27: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Во однос на тринаесеттото прашање „Активностите кои беа дел од наставните програми за 
изминатата учебна година ги поттикнаа учениците на критичко мислење и самостојно 
извлекување заклучоци за тоа што го учат.“, просечната оценка од одговорите на ова прашање 
е 3,76 и ако ги анализираме поединечно одговорите од наставниците, 37,6% од наставниците (87 
наставници) имаат одговорено со оценка 4 на ова прашање како најчеста оценка (Графички 
приказ 28). Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците од IV одделение е 
повисока од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,87, додека просечната оценка на 
одговорите кај наставниците од I одделение е пониска и изнесува 3,65. Наставниците од општина 
Сарај (Графички приказ 29) имаат дадено најниски оценки по ова прашање и просечната оценка 
на ниво на општина изнесува 3,17, а наставниците од општините Карбинци имаат дадено 
највисоки оценки по ова прашање и нивната просечна оценка на ниво на општина изнесува 4,66. 
Пониските оценки се почести кај наставниците од I одделение, кои најчесто како образложение за 
пониските оценки  наведуваат дека учениците се многу мали за брзо да совладаат самостојно да 
извлекуваат заклучоци за тоа што го учат.  
Графички приказ 28: Распоред на одговори во однос на активностите кои биле дел од 
наставните програми за изминатата учебна година ги поттикнаа учениците на критичко 
мислење и самостојно извлекување заклучоци за тоа што го учат 
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Графички приказ 29: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Во однос на четиринаесеттото прашање „Во изминатата учебна година, воведувањето на 
слободните изборни предмети/слободните изборни активности ја подигна мотивацијата на 
учениците за учење.“, просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,66 и ако ги 
анализираме поединечно одговорите од наставниците, сличен број на наставници имаат 
одговорено со оценка 3, 4 и 5 на ова прашање како најчеста оценка, односно 67, 64 и 65 
наставници одговориле респективно на редоследот на оценките (Графички приказ 30). Просечната 
оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците од IV одделение е повисока од 
просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,75, додека просечната оценка на одговорите кај 
наставниците од I одделение е пониска и изнесува 3,54. Наставниците од општините Сарај и Старо 
Нагоричане  (Графички приказ 31) имаат дадено најниски оценки по ова прашање и просечната 
оценка на ниво на општина изнесува 3 кај двете општини поединечно, а наставниците од општина 
Шуто Оризари имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и нивната просечна оценка на 
ниво на општина изнесува 3,94. Иако помалку бројни, наставниците кои имаа одговорено со 
пониски оценки по ова прашање, немаат наведено образложение за оценките. 
Графички приказ 30: Распоред на одговори во однос на воведувањето на слободните изборни 
предмети/слободните изборни активности ја подигна мотивацијата на учениците за учење 
во изминатата учебна година 
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Графички приказ 31: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината  

 
Во однос на петнаесеттото прашање „Наставните програми за изминатата учебна година и 
новите учебници ги поттикнаа рамноправноста и почитувањето на различностите по сите 
основи ( на пр. прикажувањето на лицата од ранливите групи како рамноправни членови на 
општеството или поттикнувањето на толеранција, еднаквост и почитување на 
различностите преку употреба на соодветен речник).“, просечната оценка од одговорите на ова 
прашање е 3,78 и ако ги анализираме поединечно одговорите од наставниците, сличен број на 
наставници имаат одговорено со оценка 3, 4 и 5 на ова прашање како најчеста оценка, односно 
70, 71 и 68 наставници одговориле респективно на редоследот на оценките (Графички приказ 32). 
Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците од I и кај наставниците од IV 
одделение е за нијанса повисока од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,82 и 3,8 
респективно. Наставниците од општина Сарај (Графички приказ 33) имаат дадено најниски оценки 
по ова прашање и просечната оценка на ниво на општина изнесува 3,08, а наставниците од 
општина Чучер Сандево имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и нивната просечна 
оценка на ниво на општина изнесува 4,28. Кај ова прашање постои консензус дека наставните 
програми и новите учебници ја поттикнале рамноправноста и почитувањето по различни основи, а 
во некои образложенија е наведено дека е резултат и на креативноста на наставникот во врска со 
оваа проблематика и домашното воспитување.  
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Графички приказ 32: Распоред на одговори во однос на наставните програми за изминатата 
учебна година и новите учебници ги поттикнаа рамноправноста и почитувањето на 
различностите по сите основи 

 
Графички приказ 33: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Во однос на шеснаесеттото прашање „Изминатата учебна година беше прилагоден 
училишниот простор и беше обезбедена пристапност до просториите (отстранување на 
физички бариери, прилагодување на тоалети, опремување на сензорна соба и сл.), со што се 
зголеми можноста за рамноправен третман на учениците со попреченост.“, просечната 
оценка од одговорите на ова прашање е 3,18 и ако ги анализираме поединечно одговорите на 
наставниците, 31% од наставниците (72 наставници) имаат одговорено со оценка 3 на ова 
прашање како најчеста оценка (Графички приказ 34). Просечната оценка од одговорите по ова 
прашање кај наставниците од IV одделение е за нијанса повисока од просечната оценка на цел 
примерок и изнесува 3,2, додека просечната оценка на одговорите кај наставниците од I 
одделение е иста кои и примерокот, т.е. 3.18. Наставниците од општините Василево и Сарај 
(Графички приказ 35) имаат дадено најниски оценки по ова прашање и просечната оценка на ниво 
на општина изнесува 2,52 и 2,56 респективно, а наставниците од општина Карбинци имаат дадено 
највисоки оценки по ова прашање и нивната просечна оценка  на ниво на општина изнесува 3,77. 
Помеѓу наставниците кои одговориле со слаби оценки 1 или 2, најчесто образложение е дека 
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постојат физички бариери за учениците со попреченост, како недостиг на сензорна соба, недостиг 
на пристапна рампа, недостиг на прилагодени тоалети.   
 
Графички приказ 34: Распоред на одговори во однос на прилагоденоста на училишниот простор 
и обезбедена пристапност до просториите  

 
 
Графички приказ 35: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Корелација-врски помеѓу прашањата 1 и 16  
 

Постои незначителна корелација (0,42) во однос  на одговорите на наставниците за 
достапноста што ја имале до соодветна информатичко-компјутерска опрема за успешна 
реализација на часовите и прилагоденоста на училишниот простор и обезбедена пристапност 
до просториите за лицата со посебни потреби (Прилог 1). Едно училиште кое има тенденција 
да биде идеално за спроведување на настава за сите, треба да задоволи услови за целосна 
опременост и пристапност за сите. Кај двете прашања поврзани со овие аспекти, 
наставниците имаат различно ниво на согласност. Наставниците кои се согласуваат дека 
имале соодветна ИКТ опрема за успешна реализација на часовите, не се согласуваат дека 
имаат прилагоден училиштен простор за лицата со посебни простори и обратно.   
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Во однос на седумнаесеттото прашање „Во изминатата учебна година, ангажирањето на 
образовни асистенти за потребите на учениците со посебни образовни потреби ги унапреди 
нивните постигања.“, просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,48 и ако ги 
анализираме поединечно одговорите на наставниците, 31% од наставниците (72 наставници) 
имаат одговорено со оценка 4 на ова прашање како најчеста оценка (Графички приказ 36). 
Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците од I одделение е за нијанса 
повисока од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,52, додека просечната оценка на 
одговорите кај наставниците од IV одделение е пониска и изнесува 3,42. Наставниците од 
општина Сарај (Графички приказ 37) имаат дадено најниска оценка по ова прашање и просечната 
оценка на ниво на општина изнесува 2,26, а наставниците од општина Велес имаат дадено 
највисоки оценки по ова прашање и нивната просечна оценка  на ниво на општина изнесуваат 
4,25. Образложенијата кај послабите оценки се дека не им биле обезбедени образовни асистенти 
таму кај што биле потребни, а исто така, има наставници кои немале потреба од образовни 
асистенти, па имаат дадено оценка 1.  
 
Графички приказ 36: Распоред на одговори во однос на ангажирањето на образовни асистенти 
за потребите на учениците со посебни образовни потреби ги има унапредено нивните 
постигања 

 
 
Графички приказ 37: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 
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Во однос на осумнаесеттото прашање „Во изминатата учебна година, родителите однапред, 
на неделно ниво беа информирани за планот и активностите за време на часовите.“ , 
просечната оценка од одговорите на ова прашање е 4,39 и ако ги анализираме поединечно 
одговорите на наставниците, високи 59% од наставниците (137 наставници) имаат одговорено со 
оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка (Графички приказ 38). Просечната оценка од 
одговорите по ова прашање кај наставниците од I одделение е за повисока од просечната оценка 
на цел примерок и изнесува 4,46, додека просечната оценка на одговорите кај наставниците од IV 
одделение е пониска од просечната оценка на цел примерок и изнесува 4,35. Наставниците од 
општина Центар Жупа (Графички приказ 39) имаат дадено најниска оценка по ова прашање и 
просечната оценка на ниво на општина изнесува 3, а наставниците од општина Студеничани имаат 
дадено највисоки оценки по ова прашање и нивната просечна оценка  на ниво на општина 
изнесуваат 4,83. Кај ова прашање кој кое доминираат високите оценки, најчесто наставниците 
образложуваат дека родителите редовно ги информирале за планот и активностите за време на 
часовите.  
Графички приказ 38: Распоред на одговори во однос на информирањето на родителите 
однапред, на неделно ниво за планот и активностите за време на часовите 

 
 
Графички приказ 39: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 
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Во однос на деветнаесеттото прашање „Во изминатата учебна година, училиштето 
подеднакво ги поттикнуваше момчињата и девојчињата да се вклучат во задолжителните 
активности и слободните изборни предмети/активности без ограничувањата кои се 
детерминирани од традиционалните родови улоги.“  просечната оценка од одговорите на ова 
прашање е 4,36 и ако ги анализираме поединечно одговорите на наставниците, високи 60,6% од 
наставниците (140 наставници) имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста 
оценка. Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците од IV одделение е за 
нијанса повисока од просечната оценка на цел примерок и изнесува 4,38, додека просечната 
оценка на одговорите кај наставниците од I одделение е пониска од просечната оценка на цел 
примерок и изнесува 4,34. Наставниците од општина Центар Жупа имаат дадено најниска оценка 
по ова прашање и просечната оценка на ниво на општина изнесува 3,33, а наставниците од 
општина Велес имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и нивната просечна оценка  на 
ниво на општина изнесува 4,66. Од дадените образложенија од страна на наставниците не може 
да се изведе дополнително дообјаснување. 
 
Графички приказ 40: Распоред на одговори во однос на подеднакво поттикнување на 
момчињата и девојчињата да се вклучат во задолжителните активности и слободните 
изборни предмети/активности без ограничувањата кои се детерминирани од 
традиционалните родови улоги 

 
Графички приказ 41: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 
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Во однос на дваесеттото прашање „Наставните програми за изминатата учебна година и 
новите учебници поттикнуваа почитување на лицата со попреченост.“,  просечната оценка од 
одговорите на ова прашање е 3,9 и ако ги анализираме поединечно одговорите на наставниците, 
35% од наставниците (81 наставник) имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста 
оценка (Графички приказ 42). Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците 
од I одделение е за нијанса повисока од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,97, 
додека просечната оценка на одговорите кај наставниците од IV одделение е пониска од 
просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,86. Наставниците од општина Сарај (Графички 
приказ 43) имаат дадено најниска оценка по ова прашање и просечната оценка на ниво на 
општина изнесува 3,17, а наставниците од општина Чучер Сандево имаат дадено највисоки оценки 
по ова прашање и нивната просечна оценка  на ниво на општина изнесуваат 4,57. Иако постои 
согласност од страна на мнозинството наставници во однос на ова прашање, често наставниците 
имаат дадено образложение дека истите се заслужни во поттикнувањето на почитувањето на 
лицата со попреченост. 
Графички приказ 42: Распоред на одговори во однос на наставните програми за изминатата 
учебна година и новите учебници поттикнуваа почитување на лицата со попреченост 
 

 
 
Графички приказ 43: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 
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Корелација-врски помеѓу прашањата 15 и 20  
 
Постои мала корелација (0,54) во однос на општиот став на наставниците дека наставните 
програми за изминатата учебна година и новите учебници ги поттикнаа рамноправноста и 
почитувањето на различностите по сите основи и дека истите поттикнуваа почитување на 
лицата со попреченост (Прилог 1). По двете прашања кај наставниците се изразени различни 
ставови по однос на тоа дали се согласуваат или не се согласуваат по прашањата, но може да 
се истакне дека постои делумна согласност, а наставниците често како до објаснување на 
нивното ниво на согласност наведуваат дека самите наставници се заслужни во 
поттикнувањето на почитувањето на лицата со попреченост.  
 
Во однос на дваесет и првото прашање „Наставните програми за изминатата учебна година и 
новите учебници поттикнуваа родова рамноправност.“ , просечната оценка од одговорите на 
ова прашање е 3,98 и ако ги анализираме поединечно одговорите на наставниците, 40,2% од 
наставниците (93 наставници) имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка 
(Графички приказ 44). Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците од IV 
одделение е за нијанса повисока од просечната оценка на цел примерок и изнесува 4, додека 
просечната оценка на одговорите кај наставниците од I одделение е иста како и просечната 
оценка на цел примерок. Наставниците од општина Сарај (Графички приказ 45) имаат дадено 
најниска оценка по ова прашање и просечната оценка на ниво на општина изнесува 3,13, а 
наставниците од општина Велес имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и нивната 
просечна оценка  на ниво на општина изнесуваат 4,41. Од дадените образложенија од страна на 
наставниците не може да се изведе дополнително дообјаснување. 
 
Графички приказ 44: Распоред на одговори во однос на наставните програми за изминатата 
учебна година и новите учебници поттикнуваа родова рамноправност 
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Графички приказ 45: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Корелација-врски помеѓу прашањата 15 и 21  
 
Постои забележителна корелација (0,61) во однос на општиот став на наставниците дека 
Наставните програми за изминатата учебна година и новите учебници ги поттикнаа 
рамноправноста и почитувањето на различностите по сите основи и дека истите 
поттикнуваа родова рамноправност (Прилог 1). Одговорите на наставниците во однос на 
нивото на согласност кои ги имаат кај двете прашања се поистоветуваат кај оние 
наставници кои целосно или делумно се согласуваат со придонесот на наставните програми и 
новите учебници. 
 
Во однос на дваесет и второто прашање „Наставните програми за изминатата учебна година и 
новите учебници поттикнуваа прифаќање на различности по етничка и културна основа.“  
просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,97 и ако ги анализираме поединечно 
одговорите на наставниците, 38% од наставниците (88 наставници) имаат одговорено со оценка 5 
на ова прашање како најчеста оценка (Графички приказ 46). Просечната оценка од одговорите по 
ова прашање кај наставниците од IV одделение е за нијанса повисока од просечната оценка на 
цел примерок и изнесува 4,02, додека просечната оценка на одговорите кај наставниците од I 
одделение е пониска од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,92. Наставниците од 
општините Сарај и Старо Нагоричане (Графички приказ 47) имаат дадено најниски оценки по ова 
прашање и просечната оценка на ниво на општина изнесува 3 за секоја општина поединечно, а 
наставниците од општина Чучер Сандево имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и 
просечната оценка на нивните одговори по ова прашање на ниво на општина изнесува 4,42. Од 
дадените образложенија од страна на наставниците не може да се изведе дополнително 
дообјаснување. 
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Графички приказ 46: Распоред на одговори во однос на наставните програми за изминатата 
учебна година и новите учебници поттикнуваа прифаќање на различности по етничка и 
културна основа 

 
 
Графички приказ 47: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Корелација-врски помеѓу прашањата 15 и 22  
 
Постои одредена корелација (0,58) во однос на општиот став на наставниците дека 
наставните програми за изминатата учебна година и новите учебници ги поттикнаа 
рамноправноста и почитувањето на различностите по сите основи и дека истите 
поттикнуваа прифаќање на различности по етничка и културна основа (Прилог 1). По двете 
прашања кај наставниците се изразени различни нивоа на согласност по прашањата, но може 
да се истакне дека постои генерална согласност помеѓу наставниците за позитивниот 
придонес на наставните програми и новите учебници во однос на прифаќањето на 
различностите кои произлегуваат по етничка основа. 
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Во однос на дваесет и третото прашање „Слободните изборни активности/предмети кои беа 
реализирани од страна на наставниците во нашето училиште во изминатата учебна година 
споредено со претходни години, придонесоа за зголемен личен и социјален развој на 
учениците.“,  просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,85 и ако ги анализираме 
поединечно одговорите од наставниците, сличен број на наставници имаат одговорено со оценка 
5 и 4 на ова прашање како најчеста оценка, односно 74 и 72 наставници одговориле респективно 
на редоследот на оценките (Графички приказ 48). Просечната оценка од одговорите по ова 
прашање кај наставниците од IV одделение е за нијанса повисока од просечната оценка на цел 
примерок и изнесува 3,89, додека просечната оценка на одговорите кај наставниците од I 
одделение е пониска од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,77. Наставниците од 
општина Старо Нагоричане (Графички приказ 49) имаат дадено најниски оценки по ова прашање и 
просечната оценка на ниво на општина изнесува 2,75, а наставниците од општините Студеничани 
и Чучер Сандево имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и просечната оценка на нивните 
одговори по ова прашање на ниво на општина изнесува 4,16 и 4,14, респективно. Како 
образложенија кај послабите оценки по ова прашање се дека кај одредени ученици придонеле за 
зголемен личен и социјален развој на учениците, додека за некои од нив претставувало 
дополнителна училишна обврска и создале нервоза и нарушување на меѓусебното почитување 
поради останување долго во училиште. 
 
Графички приказ 48: Распоред на одговори во однос на слободните изборни 
активности/предмети кои биле реализирани од страна на наставниците во училиштето во 
изминатата учебна година споредено со претходни години, придонело за зголемен личен и 
социјален развој на учениците 
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Графички приказ 49: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Во однос на дваесет и четвртото прашање „Во изминатата учебна година, листите на понудени 
слободни изборни предмети/активности директно произлегоа од интересите на учениците.“,  
просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,91 и ако ги анализираме поединечно 
одговорите од наставниците, 40,07% од наставниците (94 наставници) имаат одговорено со 
оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка (Графички приказ 50). Просечната оценка од 
одговорите по ова прашање кај наставниците од IV одделение е повисока од просечната оценка 
на цел примерок и изнесува 4,12, додека просечната оценка на одговорите кај наставниците од I 
одделение е пониска од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,73. Кај ова прашање 
постои повисока разлика помеѓу просечните оценки на одговорите дадени од  наставниците од IV 
и наставниците од I одделение. Наставниците од општина Сарај (Графички приказ 51) имаат 
дадено најниски оценки по ова прашање и просечната оценка на ниво на општина изнесува 3,17, а 
наставниците од општина Карбинци имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и просечната 
оценка на нивните одговори по ова прашање на ниво на општина изнесува 4,66. Од дадените 
образложенија од страна на наставниците не може да се изведе дополнително дообјаснување. 

Графички приказ 50: Распоред на одговори во однос на листата на понудени слободни 
изборни предмети/активности директно произлегла од интересите на учениците 
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Графички приказ 51: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Во однос на дваесет и петтото прашање „Методите што ги користев во наставата во 
изминатата учебна година, во споредба со претходните години, дополнително ги стимулираа 
учениците активно да се вклучат во неа.“,  просечната оценка од одговорите на ова прашање е 
4,03 и ако ги анализираме поединечно одговорите од наставниците, 42,8% од наставниците (99 
наставници) имаат одговорено со оценка 4 на ова прашање како најчеста оценка (Графички 
приказ 52). Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците од IV одделение е 
за нијанса повисока од просечната оценка на цел примерок и изнесува 4,05, додека просечната 
оценка на одговорите кај наставниците од I одделение е за нијанса пониска од просечната оценка 
на цел примерок и изнесува 3,99. Наставниците од општина Старо Нагоричане (Графички приказ 
53) имаат дадено најниски оценки по ова прашање и просечната оценка на ниво на општина 
изнесува 3, а наставниците од општина Чучер Сандево имаат дадено највисоки оценки по ова 
прашање и просечната оценка на нивните одговори по ова прашање на ниво на општина изнесува 
4,71. Како потврда на повисоките оценки дадени кај ова прашање е дека наставниците кои 
примениле ИКТ во наставата, имале простор да употребат нови методи во изминатата година кои 
дополнително ги стимулирале учениците активно да се вклучат во наставата.  
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Графички приказ 52: Распоред на одговори во однос на методите што ги користев во 
наставата во изминатата учебна година, во споредба со претходните години, дополнително 
ги стимулираа учениците активно да се вклучат во неа 

 
 
Графички приказ 53: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Корелација-врски помеѓу прашањата 12 и 25  
 
Постои забележителна корелација (0,63) во однос одговорите на наставниците дека учењето 
преку истражување и проекти им овозможило на учениците да развијат практични вештини 
применливи во секојдневниот живот и дека методите кои ги примениле во наставата во 
изминатата учебна година, во споредба со претходните години, дополнително ги 
стимулирале учениците активно да се вклучат во неа (Прилог 1). Кај овие прашања постои 
согласност од страна на наставниците дека со примената на ИКТ во наставата, 
наставниците имале простор да употребат нови методи во изминатата година, кои 
дополнително ги стимулирале учениците активно да се вклучат во наставата. 
 
Во однос на дваесет и шестото прашање „Наставата што ја реализирав во изминатата 
година, во споредба со претходните години, стимулираше поголема соработка помеѓу 
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учениците.“,  просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,95 и ако ги анализираме 
поединечно одговорите од наставниците, 35,06% од наставниците (81 наставник) имаат 
одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка (Графички приказ 54). Просечната 
оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците од IV одделение е повисока од 
просечната оценка на цел примерок и изнесува 4, додека просечната оценка на одговорите кај 
наставниците од I одделение е пониска од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,90. 
Наставниците од општина Старо Нагоричане (Графички приказ 55) имаат дадено најниски оценки 
по ова прашање и просечната оценка на ниво на општина изнесува 2,5, а наставниците од 
општина Карбинци имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и просечната оценка на 
нивните одговори по ова прашање на ниво на општина изнесува 4,66. Кај повисоките оценки 
образложението за поголемата соработка помеѓу учениците во изминатата учебна година е дека е 
резултат на часовите за истражувачка работа, работа во парови и групи за времетраењето на 
часовите. 
 
Графички приказ 54: Распоред на одговори во однос на наставата реализирана во изминатата 
година, во споредба со претходните години, стимулирала поголема соработка помеѓу 
учениците 

 
 
Графички приказ 55: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 
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Корелација-врски помеѓу прашањата 12 и 26  
 
Постои одредено ниво на поврзаност (0,49) помеѓу одговорите на наставниците дека учењето 
преку истражување и проекти им овозможило на учениците да развијат практични вештини 
применливи во секојдневниот живот и дека ваквиот начин на учење ја стимулирал 
соработката помеѓу учениците. Одговорите на наставниците во однос на нивоата на 
согласност кои ги имаат по двете прашања се поистоветуваат кај оние наставници кои 
целосно или делумно се согласуваат со учењето преку истражување и проекти и дека овие 
активности ја стимулирале соработката помеѓу учениците. 
 
Во однос на дваесет и седмото прашање „Стандардите за оценување во новите наставни 
програми овозможија поголема објективност и транспарентност во оценувањето.“,  
просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,80 и ако ги анализираме поединечно 
одговорите од наставниците, 32,46% од наставниците (75 наставници) имаат одговорено со 
оценка 4 на ова прашање како најчеста оценка (Графички приказ 56). Просечната оценка од 
одговорите по ова прашање кај наставниците од IV одделение е за нијанса повисока од 
просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,83, додека просечната оценка на одговорите кај 
наставниците од I одделение е пониска од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,75. 
Наставниците од општина Сарај (Графички приказ 57) имаат дадено најниски оценки по ова 
прашање и просечната оценка на ниво на општина изнесува 3,17, а наставниците од општините 
Чучер Сандево и Карбинци имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и просечната оценка 
на нивните одговори по ова прашање на ниво на општина изнесува 4,28 и 4,22 респективно. Од 
образложенијата дадени кај повисоките оценки се потврдува дека стандардите за оценување во 
новите наставни програми, очекуваните резултати и формативното следење  на учениците 
придонеле за  поголема објективност и транспарентност во оценувањето. 
 
Графички приказ 56: Распоред на одговори во однос на стандардите за оценување во новите 
наставни програми овозможија поголема објективност и транспарентност во оценувањето 
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Графички приказ 57: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Во однос на дваесет и осмото прашање „Во изминатата учебна година, наставниците беа 
гледани од страна на учениците како партнери и олеснувачи во процесот на учење, а не како 
неприкосновени авторитети и само во улога на пренесувачи на знаења.“ , просечната оценка од 
одговорите на ова прашање е 4 и ако ги анализираме поединечно одговорите од наставниците, 
37,22% од наставниците (86 наставници) имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како 
најчеста оценка (Графички приказ 58). Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај 
наставниците од IV одделение е за нијанса повисока од просечната оценка на цел примерок и 
изнесува 4,01, додека просечната оценка на одговорите кај наставниците од I одделение е 
пониска од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,97. Наставниците од општина Старо 
Нагоричане (Графички приказ 59) имаат дадено најниски оценки по ова прашање и просечната 
оценка на ниво на општина изнесува 3, а наставниците од општините Чучер Сандево и 
Студеничани имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и просечната оценка на нивните 
одговори по ова прашање на ниво на општина изнесува 4,57 и 4,5 респективно. Иако доминира 
согласност по однос на ова прашање помеѓу одговорите на наставниците, сепак дел од 
наставниците како забелешка имаат дадено дека учениците од I или од IV одделение се многу 
мали за да ги гледаат своите наставници како партнери и олеснувачи во процесот на учење. 
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Графички приказ 58: Распоред на одговори во однос на перцепцијата дека наставниците биле 
гледани од страна на учениците како партнери и олеснувачи во процесот на учење, а не како 
неприкосновени авторитети и само во улога на пренесувачи на знаења 
 

 
 
Графички приказ 59: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината 

 

Во однос на дваесет и деветтото прашање „Обуката за реализација на новата Концепција им 
овозможи на наставниците да ја спроведуваат наставата според новите барања.“,  
просечната оценка од одговорите на ова прашање е 3,63 и ако ги анализираме поединечно 
одговорите од наставниците, сличен број на наставници имаат одговорено со оценка 3, 4 и 5 на 
ова прашање како најчеста оценка, односно 65, 66 и 63 наставници одговориле респективно на 
редоследот на оценките. Просечната оценка од одговорите по ова прашање кај наставниците од I 
одделение е повисока од просечната оценка на цел примерок и изнесува 3,69, додека просечната 
оценка на одговорите кај наставниците од IV одделение е пониска од просечната оценка на цел 
примерок и изнесува 3,55. Наставниците од општина Старо Нагоричане имаат дадено најниски 
оценки по ова прашање и просечната оценка на ниво на општина изнесува 3, а наставниците од 
општина Карбинци имаат дадено највисоки оценки по ова прашање и просечната оценка на 
нивните одговори по ова прашање на ниво на општина изнесува 4,33. Иако постои слична 
зачестеност на одговорите со оценките 3, 4 и 5, од образложенијата може да се изведе заклучок 
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дека обуката за реализација на новата Концепција им помогнала на наставниците во 
спроведување на наставата според новите барање, но низ процесот на спроведување на настава 
се јавиле дилеми кои не биле опфатени со обуката, како на пример кај оценувањето на учениците 
по изборните предмети на крајот од учебната година, ако биле бројчани оценките и влегувале во 
успехот на ученикот, тогаш зошто немало оценки од 1 до 5. 
 

Графички приказ 60: Распоред на одговори во однос на обуката за реализација на новата 
Концепција им овозможи на наставниците да ја спроведуваат наставата според новите 
барања 

 
 

Графички приказ 61: Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците кои 
работат во училиштата во општината  

 

Во однос на последното прашање кое беше од отворен тип и им беше дадена можност на 
испитаните наставници да ги наведат нивните предлози за унапредување на новата Концепција за 
основно образование кои би придонеле за подобрување на животот и работата во училиштето 
може да ги изведеме следните заклучоци:  

- Посовремен модел на училници кои ќе бидат опремени со соодветна информатичко -
компјутерска опрема за успешна реализација на часовите, обезбедување на повеќе 

4% 

12% 

28% 

29% 

27% 

ПРОЦЕНТУАЛНА РАСПРЕДЕЛБА НА ОДГОВОРИ 

оценка 1 

оценка 2 

оценка 3 

оценка 4 

оценка 5 

3,81 3,94 3,69 
4,33 

3,54 3,22 3 

4 
3,33 

3,86 3,71 

Просечна оценка на ниво на општина од одговорите на наставниците 
кои работат во училиштата во општината  



42 
 

средства за поддршка  на вклучување на децата со попреченост, обезбедување и 
ангажирање во секое училиште кое има потреба од образовен асистент за ученици со 
посебни образовни потреби. Училниците да бидат подобро опремени за истражување и 
настава низ игри, а целиот училиштен простор да има стабилна покриеност со интернет. 

- Намалување и упростување на наставните програми, т.е. изучување на најпотребниот и 
најнеопходниот материјал, соодветен за возраста на учениците. При подготовка на 
програмите за пониските образовни нивоа (пример за учениците од I одделение) да се 
земе предвид возраста, зрелоста на учениците и дали учат во урбана или во рурална 
средина. Целосна корекција на учебниците по математика и македонски јазик за I 
одделение. Да се изврши исправка и промена на одредени текстови во учебниците по 
македонски јазик со текстови прилагодени за учениците. Да се намали обемноста на 
материјалот по математика, затоа што за ученик од I одделение има тешко разбирливи 
содржини. Од програмата за I одделение да се изземе описменувањето на учениците. 
Описменувањето да биде во II одделение. На тој начин ќе се намали обемот на наставната 
програма според новата Концепција за учениците од I одделение. Учебниците се 
прешарени, амбициозни со многу ситни елементи и се за ученици кои имаат предзнаења. 
Примена на поедноставен јазик и полесни термини во учебниците кои ќе бидат соодветни 
за возраста на ученикот, а особено за предметот историја и општество.  

- Во руралните средини да се настојува паралелките да бидат составени од ученици од исто 
одделение, а да се избегне комбинирана паралелка. 

- Да се прилагодат програмите согласно новата Концепција за потребите на комбинирани 
паралелки. 

- Обуките за наставниците во врска со Концепцијата треба да бидат пократки, појасни и со 
што повеќе примери. 

- Навремени наставни програми и учебници. 
- За учениците од малцинските етнички заедници што до 5'то одделение учат на јазик 

различен од македонскиот, треба да почнат уште од прво одделение да го учат и 
македонскиот јазик, бидејќи учениците имаат тешкотии кога од 6'то почнуваат да следат 
наставата македонски јазик по сите предмети; 

- Спроведување на наставата во иста смена смена за учениците од ист образовен период, на 
пример учениците од IV, V и VI одделение да учат во иста смена и на тој начин наставниот 
кадар да си помага и соработува меѓу себе. 

- Зголемениот престој во училиште за учениците и за нас наставниците бара посебни услови 
околу  исхрана во училиште , училишна кујна задолжително – која ќе се корисри и за СИП 
  ( готвење , кулинарство, вештини...). 

- Покрај дигитализација на учебниците, да бидат редовно достапни и печатени учебници 
при спроведување на наставата. Да се подготват работни тетратки (листови) во печатена 
форма, учениците да не заборават да пишуваат и писмено да се изразуваат. Создавање на 
достапна електронска национална библиотека  или база  за наставни материјали кои ќе им 
користат на наставниците и задолжително стандардизирани тестови на знаења на ниво на 
државата за се проверува дали учениците достигнуваат исто ниво на знаење. 

- Поголема соработка родител – наставник – ученик. 
- Паралелки со големина до 20 ученици со цел поефикасно да се применат сите предвидени 

методи и техники со новата Концепција. 
- Строго да се запази реонизација при запишување на ученици во училиштето. 
- Кај учениците од првиот образовен период да се скрати времетраењето на часовите, а 

зголемениот престојот во училиште да биде резултат на воннаставните активности.  
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Прилог 1: Корелациона матрица  
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