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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 родителите на ученици во I и IV одделение за 
Концепцијата за основно образование, која за прв пат започна да се спроведува во I и во IV 
одделение во учебната 2021/2022 година. Примерокот беше таргетиран и опфати 10 општини 
каде што се спроведува настава и на јазиците на помалку бројните етнички заедници. Тој беше 
ограничен на територија на: Валандово, Василево, Велес, Карбинци, Куманово, Сарај, Старо 
Нагоричане, Студеничани, Чучер Сандево и Шуто Оризари. Анкетата треба да обезбеди 
сознанија за мислењето на наставниците и родителите на децата од I и од IV одделение во 
однос на новата Концепција за основно образование, односно нивната перцепција за 
резултатите во однос на определени прашања, коишто новата Концепција за основно 
образование е предвидено да ги подобри. 

Во анкетниот прашалник беа опфатени, во најголем дел, родители на ученици од I и од 
IV одделение во учебната 2021/2022 година, каде што новата Концепција за основно 
образование беше за прв пат спроведена. Прашалникот за родители, освен родителите на 
ученици од I и од IV одделение, беше одговорен и од мал број родители на ученици од друго 
одделение. Вкупно беа опфатени 628 родители на ученици (Графички приказ 1), од кои, 241 
родители на ученици од I одделение (38,38%), 340 родители на ученици од IV одделение 
(54,14%) и 47 родители на ученици од друго одделение (7,48%). 

Графички приказ 1: Испитани родители по одделение 

 
Во примерокот беа опфатени 407 родители (Графички приказ 2) од женски пол 

(64,81%), 175 родители (27,87%) од машки пол и 46 родители (7,32%) што не се изјасниле  по 
ова прашање. 

Графички приказ 2: Полова структура на испитани родители 
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Од аспект на националната припадност (Графички приказ 3), во примерокот беа вклучени 374 
Македонци (59,55%), 133 Албанци (21,18%), 15 Бошњаци (2,39%), 2 Власи (0,32%), 53 Роми 
(8,44%), 20 Срби (3,18%) и 31 припадник на турска националност (4,94%). 
 
Графички приказ 3: Национална припадност на испитаните родители 

 
Според територијална структура (Графички приказ 4), прашалникот го одговориле 41 

родител од Валандово (6,53%), 11 родители од Василево (1,75%), 150 родители од Велес 
(23,89%), 16 родители од Карбинци (2,55%), 172 родители од Куманово (27,39%), 75 родители 
од Сарај (11,94%), 4 родители од Старо Нагоричане (0,64%), 21 родител од Студеничани 
(3,34%), 2 родители од Центар Жупа (0,32%), 35 родители од Чучер Сандево (5,57%) и 101 
родител од Шуто Оризари (16,08%). 

 
Графички приказ 4: Испитани родители по општина 

 
2. МЕТОДОЛОГИЈА 

Прашалникот е составен од 29 прашања со понудена скала на одговори како оценки од 
1 до 5, преку кои требаше да се оцени перцепцијата на родителите 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, родителите имаа можност да напишат и текстуално образложение 
за дадената оцена.  

Последното, 30-то прашање е отворено прашање, наменето за добивање предлози и 
сугестии од родителите 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 крај од прашалникот се наоѓаат 7 демографски прашања за анкетираните родители 
за добивање сознанија на припадноста на испитаниците според: пол, родител на ученик од I, 
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IV или друго одделение, општина на живеење, социјален статус, етничка припадност, возраст и 
највисок степен на образование. 
Прашалникот беше споделен преку официјалните електронски адреси на училиштата со 
задолжение директорите на училиштето да го дистрибуираат прашалникот до родителите 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 родителите за концепцијата за основно 

образование 

Прашања 

Основни индикатори 
Просек 

цел 
примерок

1 
Просек            

I одделение
2 

Просек   IV 
одделение

3 
Медијана

4 

1 2,97 3,13 2,88 5 (26%) 

2 3,29 3,49 3,2 5 (30%) 

3 3,72 3,68 3,84 5 (47%) 

4 3,61 3,76 3,57 5 (42%) 

5 4,53 4,31 4,69 5 (78%) 

6 3,8 4,09 3,66 5 (44%) 

7 3,17 3,44 3 5 (30%) 

8 3,19 3,39 3,06 5 (27%) 

9 3,8 3,87 3,76 5 (49%) 

10 3,96 4,11 3,9 5 (51%) 

11 3,85 3,78 3,91 5 (44%) 

12 4,07 4,12 4,04 5 (53%) 

13 3,96 4,05 3,91 5 (50%) 

14 4,02 4,12 3,96 5 (51%) 

15 3,62 3,61 3,66 5 (37%) 

16 3,76 3,86 3,73 5 (40%) 

17 4,04 4,17 3,96 5 (49%) 

18 3,88 3,83 3,93 5 (44%) 

19 4,07 4,19 4 5 (53%) 

20 3,45 3,64 3,32 5 (38%) 

21 3,76 3,86 3,71 5 (42%) 

22 3,63 3,67 3,62 5 (38%) 

23 3,77 3,8 3,75 5 (42%) 

24 3,67 3,94 3,49 5 (40%) 

25 3,69 3,8 3,61 5 (42%) 

26 3,71 3,88 3,58 5 (43%) 
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27 3,75 3,9 3,64 5 (44%) 

28 3,77 3,75 3,8 5 (49%) 

29 4,02 4,02 4,04 5 (53%) 
1
Просечна вредност од одговорите на 628 родители. 

2
 Просечна вредност од одговорите на 241 испитани родители на ученици во I одделение. 

3 
Просечна вредност од одговорите на 340 родители на ученици во IV одделение. 

4 
Најчесто одговорена вредност/оценка на испитаните родители (во заграда е процентот на родители 

што одговориле со најчестата вредност/оценка). 

Од добиените одговори може да се истакнат следните резултати: 
 

Во однос на првото прашање, „Училиштето во кое учи моето дете, во изминатата 
учебна година имаше 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 по ова прашање e 2,97, што подразбира дека постои одредено ниво на 
несогласување помеѓу родителите за достапна ИКТ опрема и ако ги анализираме поединечно 
одговорите од родителите, 28% (Графички приказ 5) од родителите имаат одговорено со 
оценка 1 на ова прашање. Сличен е процентот (26%) на оние кои што дале највисока оценка 5 
во поглед на опременоста на училиштето со информатичко-компјутерска опрема за успешна 
реализација на часовите. 
Графички приказ 5: Распоред на одговори во однос на достапноста на соодветна 
информатичко-компјутерска опрема за успешна реализација на часовите (интернет, 
опременост со компјутери и паметни табли, достапност на дигитални наставни 
содржини и останати алатки). 

 
 

Во Василево, Куманово, Сарај и Старо Нагоричане (Графички приказ 6) се најмногу 
процентуално застапени одговори од родители кои што упатуваат на слаба опременост на 
училиштето со информатичко-компјутерска опрема за успешна реализација на часовите. 
Додека пак, во Карбинци, Студеничани, Велес и Валандово, родителите се главно задоволни 
од овој аспект. 
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Графички приказ 6: Распоред на одговори по општини 

 
Во Валандово коментарите на родителите во отворениот дел од прашањето се главно 

позитивни. За разлика од тоа, родителите од Куманово имаат изнесено доста поплаки за 
неопременост на училиштата со лаптоп, компјутери и друга опрема, или пак, иако има опрема, 
не е исправна или воопшто не се користи.  Во Велес, коментарите се поделени. Некои од 
родителите се задоволни, а други се помалку или воопшто се незадоволни од опременоста на 
училиштата каде што смарт таблите доцна биле донесени или пак, група на деца користеле 
еден лаптоп или таблет што било доста нефункционално и поради што, родителите ги 
фотокопирале учебниците. 

 
Графички приказ 7: Распоред на одговори на родителите по одделение во апсолутен 

износ 
 

 
 

Кај одговорите на родителите на деца од I одделение, може да се забележи 

наклонетост кон позитивен став во однос на ова прашање (Графички приказ 7), каде што, 

вкупниот број на родители кои дале оцена 1 и 2 во однос на опременоста на училиштето со 

информатичко-компјутерска опрема изнесува 34%, додека пак, вкупниот број на родители кои 

дале оценки 4 и 5 изнесува 44%. Додека пак, кај одговорите на родителите во IV одделение, 

може да се забележи блага наклонетост кон негативен став во однос на ова прашање, каде 

што вкупниот број на родители кои дале оценки 1 и 2 изнесува 42%, а вкупниот број на 

родители кои дале оценки 4 и 5, изнесува 36%. 
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Графички приказ 8: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 
Највисока просечна оценка (4,8) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 

припадност (Графички приказ 8), додека пак, најниска просечна оценка (2,00) родителите од 
влашка националност. 

Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 
дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Училиштето нема интернет во сите училници. 

 Училиштето има стари мали лаптопи, или пак, има компјутери и таблети, но не за секое 
дете. 

 Училиштето има паметни табли, но ретко се користат, а во некои училишта биле 
инсталирани во второто полугодие. 

 Училиштето нема соодветна опрема, а децата се недоволно инволвирани во 
информатички активности. 

 
Во однос на второто прашање „Училиштето во кое учи моето дете во изминатата учебна 
година обезбеди средства за поддршка на вклучување на децата со попреченост во 
редовната настава.“, просечната оценка од одговорите по ова прашање е 3,29, што 
подразбира дека постои одредено ниво на согласување помеѓу родителите за обезбедените 
средства за поддршка на вклучување на децата со попреченост во наставата и ако ги 
анализираме поединечно одговорите од родителите, 30% (Графички приказ 9) од родителите 
имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка. Сличен е процентот (29%) 
на оние коишто дале оценка 3. 
 

Графички приказ 9: Распоред на одговори во однос на училиштето дека обезбедило 
средства за поддршка на вклучување на децата со попреченост во редовната настава 

 

 
 

4,80 
3,87 

2,94 2,80 2,77 2,74 
2,00 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

Просечна оценка по етничка припадност 
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Во Василево и Сарај (Графички приказ 10) голем дел од родителите дале оценка 1. Во Шуто 
Оризари, Студеничани, Куманово и Велес, над 30% дале оценка 3. Особено отскокнува 
процентот во Шуто Оризари од 42%. Најмногу високи оценки 4 и 5 во однос на ова прашање 
има во Валандово (73%), Карбинци (76%) и Студеничани (62%). 

 
Графички приказ 10: Распоред на одговори по општини 

 

 
Гледано од вкупниот број на родители по ова прашање, поголем е процентот кај родители на 
деца во I одделение (49%) кои дале оцени 4 и 5 во однос на родителите на деца од IV 
одделение, кај кои овој процент изнесува 41%. 

 
Графички приказ 11: Распоред на одговори на родителите по одделение во апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (4,67) имаат дадено родителите од бошњачка 

националност, додека пак, најниска просечна оценка (2,5) родителите од влашка 
националност. 

 
Графички приказ 12: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 

4,67 

3,74 
3,35 3,13 3,00 2,96 

2,50 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Просечна оценка по етничка припадност 
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Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Децата со посебни потреби треба да добијат посебна грижа, но мала е запознаеноста 
на родителите со тоа колку таа грижа е обезбедена, најголем дел од одговорите се во 
оваа насока. 

 Најнегативни коментари за никаква обезбедена помош за ученици со посебни потреби 
има од родители од Куманово. 

 Дел од родителите сметаат дека децата со посебни потреби треба да учат во посебни 
училишта. 

 Децата со попреченост следеле настава од дома. 

 Постојат наставници што се грижат за децата со попреченост во некои училишта. 
 
Во однос на третото прашање, „Во изминатата учебна година, училиштето во кое учи 
моето дете им даде можност на учениците да изберат слободни изборни 
предмети/активности според  нивните интереси и способности.“, просечната оценка од 
одговорите по ова прашање е 3,72, што подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу 
родителите за можноста учениците да изберат слободни предмети/активности според 
нивните интереси и способности, и ако ги анализираме поединечно одговорите од 
родителите, 47% (Графички приказ 13) од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова 
прашање како најчеста оценка.  
 

Графички приказ 13: Распоред на одговори во однос на училиштето во кое учи детето на 
испитаниот родител им дало можност на учениците да изберат слободни изборни 
предмети/активности според  нивните интереси и способности 

 
Во општините Василево и Сарај (Графички приказ 14) најчесто се дадени најниски оценки по 
ова прашање.  
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Графички приказ 14: Распоред на одговори по општини 
 

 
 
Повеќе од половина од родителите (Графички приказ 15) на деца во I (вкупно 57%) и IV 
одделение (вкупно 68%) дале оценки 4 и 5. 
 

Графички приказ 15: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 
  

 
 

Највисока просечна оценка (4,67) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 
припадност (Графички приказ  16), додека пак, најниска просечна оценка (1,5) родителите од 
влашка етничка припадност. 

 
Графички приказ 16: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 

4,67 3,97 3,90 3,90 3,62 3,11 
1,50 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

Просечна оценка по етничка припадност 
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Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 
дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Голем дел од родителите навеле дека постоеле изборни предмети што децата сами си 
ги бирале. Некаде тоа било направено со спроведена анкета. 

 Некои родители сметаат дека децата немаат капацитет да ги изберат предметите што 
им даваат напредок за во иднина. 

 Во Куманово во некои училишта биле понудени само предмети од наставници што 
немале полн фонд на часови или предмети во зависност од можностите на 
училиштето. 

 
Во однос на четвртото прашање, „Во изминатата учебна година, училиштето во кое учи 

моето дете воведе слободни изборни предмети/активности кои ја подигнаа 
мотивацијата на моето дете за учење.“, просечната оценка од одговорите по ова прашање 
е 3,61, што подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу родителите за зголемената 
мотивација на учениците да изберат слободни предмети/активности, и ако ги анализираме 
поединечно одговорите од родителите, 42% (Графички приказ 17) од родителите имаат 
одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка.  

 
Графички приказ 17: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите за 
зголемената мотивација на учениците да изберат слободни предмети/активности 

 
Во Василево, Сарај, Чучер Сандево и Куманово е најголем процентот на родители кои 

се целосно незадоволни во поглед на ова прашање (Графички приказ 18). Додека пак, во 
Карбинци, Старо Нагоричане и Центар Жупа има најголем процент на родители кои дале 
највисока оценка 5. 

 
Графички приказ 18: Распоред на одговори по општини 

 
Во I и во IV одделение најголем дел од родителите дале оценка 5 (Графички приказ 19). 

Кај родителите од IV одделение има поголем процент на дадени одговори со оценkа 1. 
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Графички приказ 19: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (4,87) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 

припадност (Графички приказ 20), додека пак, најниска просечна оценка (3,2) родителите од 
влашка етничка припадност. 

 
Графички приказ 20: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Децата покажале поголем интерес на училиште бидејќи покрај задолжителните 
предмети, имале и нешто забавно што ги мотивирало да одат на училиште и да учат 
интересни работи.  

 Нема забележана разлика во мотивацијата кај децата бидејќи наставниците едвај ги 
спровеле задолжителните предмети поради продолжениот зимски распуст и штрајк, а 
за изборните предмети немало многу време. 

 Децата не биле мотивирани од изборните предмети, туку напротив, ги доживувале 
како товар поради обемната и оптоварена програма. 

 За изборните предмети треба да се обезбеди соодветен материјал кој е потребен за 
спроведување на програмата која е планирана, а не да се импровизира. 

 
Во однос на петтото прашање, „Во наставниот процес има потреба од печатени 

учебници и материјали.“, просечната оценка од одговорите по ова прашање е 4,53, што 
подразбира дека постои многу високо ниво на согласување помеѓу родителите за потребата 
од печатени учебници во наставата, односно високи 78% (Графички приказ 21) од родителите 
имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка.  
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Графички приказ 21: Распоред на одговори во однос на потребата од печатени учебници 
и материјали 

 
 
Во Карбинци и Студеничани (Графички приказ 22) е најголем процентот на родители кои дале 
оцена 1, иако генерално во сите општини преовладува мислењето дека во наставниот процес 
има потреба од печатени учебници и материјали. 
 

Графички приказ 22: Распоред на одговори по општини 

 
Ако ги разгледуваме оценките според одделението во кое детето на испитаниот 

родител учи, може да се констатира дека и кај родителите во I и кај родителите во IV 
одделение (Графички приказ 23) постои високо ниво на согласност.  

 
Графички приказ 23: Распоред на одговори на родителите по одделение во 

апсолутен износ 
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Највисока просечна оценка (5,00) имаат дадено родителите од влашка етничка 
припадност (Графички приказ 24), додека пак, најниска просечна оценка (3,9) родителите од 
турска етничка припадност. 

 
Графички приказ 24: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 

 
 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 
дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Децата се снаоѓале со таблетите, но секако, има потреба од печатени книги и 
материјали. Скоро сите одговори се во оваа насока со ставање на силен акцент на 
потребата од печатени материјали во учењето. 

 
Корелација-врски помеѓу прашањата 4 и 5 
Постои висока корелација (0,72) помеѓу ставовите на родителите (Прилог 1) дека во 
изминатата учебна година, училиштето во кое учи нивното дете вовело слободни изборни 
предмети/активности кои ја подигнале мотивацијата на нивното дете за учење и дека во 
наставниот процес има потреба од печатени учебници и материјали.  

Во однос на шестото прашање, „Во изминатата учебна година, за време на часовите 
наставниците користеа иновативни методи (интерактивност, гејмификација, 
персонализација и сл.) кои го олеснија учењето на моето дете.“,  просечната оценка од 
одговорите по ова прашање е 3,8, што подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу 
родителите дека наставниците користеле иновативни методи во наставата, односно 44% 
(Графички приказ 25) од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како 
најчеста оценка.  

Графички приказ 25: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите 
дека наставниците користеле иновативни методи во наставата 
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Во Сарај, Куманово и Чучер Сандево (Графички приказ 26) е најголем процентот на родители 
кои дале најниска оценка (1) по ова прашање. Во Валандово и Карбинци пак, е најголем 
процентот на родители кои дале највисока оценка (5) по ова прашање. 
 

Графички приказ 26: Распоред на одговори по општини 

 
Иако во сите одделенија (Графички приказ 27) преовладуваат позитивните (4 и 5) одговори по 
ова прашање, сепак, кај родителите од IV одделение е малку поголем процентот на негативни 
одговори (1 и 2). 

Графички приказ 27: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (4,73) имаат дадено родителите од бошњачка етничка припадност 
(Графички приказ 28), додека пак, најниска просечна оценка (3,3) родителите од српска 
етничка припадност. 

Графички приказ 28: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 
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Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Наставниците вложувале напор за да го олеснат учењето на децата, користејќи 
материјали за побрзо и полесно учење. 

 Дел од родителите воопшто не се запознаени со тоа како се одвивала наставата. 

 Дел од родителите сметаат дека наставниците не се доволно обучени за ова и се 
снаоѓале кој како умеел. 

 
Во однос на седмото прашање, „Во изминатата учебна година, во споредба со 

претходните години, беше потребно да работам помалку со своето дете во 
извршувањето на неговите домашни и проектни задачи.“, просечната оценка од одговорите 
по ова прашање е 3,17, што подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу родителите 
дека било потребно помалку време во однос на претходните години да работат со своето дете 
во извршувањето на неговите домашни и проектни задачи, односно 30% (Графички приказ 29) 
од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка. Во однос 
на ова прашање, мислењата на сите испитани родители се главно поделени и нема поедини 
екстреми во вкупните одговори.  

 
  
Графички приказ 29: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите за 
времето поминато со нивното дете во извршување на домашни и проектни задачи 

 
Во Василево и Куманово (Графички приказ 30) е најголем процентот на родители кои 

дале оценка 1. Во Валандово, Карбинци, Сарај и Центар Жупа е најголем процентот на 
родители што дале оценка 5. 

 
Графички приказ 30: Распоред на одговори по општини 

 
Кај родителите на деца од IV одделение е двојно поголем процентот на родители што 

дале оценка 1 (Графички приказ 31), во однос на родителите на деца од I одделение што дале 
оценка 1. 
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Графички приказ 31: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (4,2) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 

припадност, додека пак, најниска просечна оценка (2) родителите од влашка етничка 
припадност. Особено треба да се истакне дека родителите на ученици од влашка етничка 
припадност во IV одделение, сите имаат дадено оценка 1 по ова прашање.   
 

Графички приказ 32: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Зависи во кој период и за кои наставни содржини се работеше, различна била 
потребата за посветеност на родителите. 

 Дел од родителите сметаат дека било потребно да посветат помалку време , но тоа 
зависело и од самото дете. 

 Дел од родителите сметаат дека оваа година со нивното дете работеле исто, а некогаш 
и повеќе, во споредба со изминатата година, особено по некои предмети, како 
историја и општество, поради несоодветниот избор на теми за возраста. 

 
Во однос на осмото прашање, „Во изминатата учебна година, во споредба со 

претходните години, посветував помалку време во работа со моето дете за совладување 
на наставните содржини по завршување на училишните активности.“, просечната оценка 
од одговорите по ова прашање е 3,19, што подразбира дека постои ниво на согласување 
помеѓу родителите дека било потребно помалку време во однос на претходните години да 
работат со своето дете во совладување на наставните содржини, односно 27% (Графички 
приказ 33) од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка. 
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Во однос на ова прашање, мислењата на сите испитани родители се главно поделени и нема 
поедини екстреми во вкупните одговори.  

Графички приказ 33: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите за 
времето поминато со нивното дете во совладување на наставните содржини 

 
Во Василево, Куманово и Сарај (Графички приказ 34) има највисок процент на родители 

што дале оценка 1. Во Карбинци има највисок процент на родители што дале оценка 5. 
 

Графички приказ 34: Распоред на одговори по општини 

 
Кај родителите од IV одделение (Графички приказ 35) е поголем процентот на дадени 

оценки 1 и 2 отколку кај другите одделенија. Кога станува збор за обемот на оценки 4 и 5, кај 
сите одделенија застапеноста е слична. 

Графички приказ 35: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 
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Највисока просечна оценка (4,27) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 
припадност (Графички приказ 36), додека пак, најниска просечна оценка (2,5) родителите од 
влашка етничка припадност. 

Графички приказ 36: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Зависи во кој период и за кои наставни содржини се работеше, различна била 
потребата за посветеност на родителите. 

 Дел од родителите сметаат дека помалку време било потребно да посветат, но тоа 
зависело и од самото дете. Кај голем дел од одговорите е забележана посветеноста на 
наставниците. 

 Дел од родителите сметаат дека оваа година со нивното дете работеле исто, а некогаш 
и повеќе, во споредба со изминатата година. Поради немањето учебници, 
совладувањето на содржините било напорно и тешко.  

 
Корелација-врски помеѓу прашањата 7 и 8 
Корелацијата (0,76) помеѓу овие прашања ни покажува дека помеѓу ставовите на 
родителите постои висока корелација (Прилог 1), односно родителите кои сметаат дека 
во изминатата учебна година, во споредба со претходните години, било потребно да 
работат помалку со своето дете во извршувањето на неговите домашни и проектни 
задачи, исто така сметаат и дека посветувале помалку време во работа со нивното дете 
за совладување на наставните содржини по завршување на училишните активности. 
 
Во однос на деветтото прашање, „Во изминатата учебна година бев активно вклучен/а во 
тековните активности на училиштето во кое учи моето дете.“, просечната оценка од 
одговорите по ова прашање е 3,80, што подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу 
родителите дека биле активно вклучени во активностите на училиштето, односно 49% 
(Графички приказ 37) од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како 
најчеста оценка.  
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Графички приказ 37: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите за 
времето поминато со нивното дете во совладување на наставните содржини 

 
Најголем процент на родители (Графички приказ 38) што дале најслаба оценка 1 е 
сконцентриран во Сарај (20%). Во Центар Жупа двајцата испитани родители како дел од 
анкетата дале оценка 5. После Центар Жупа, во Валандово е највисок процентуалниот износ на 
највисока оценка 5 во одговорите (68%). 

Графички приказ 38: Распоред на одговори по општини 
 

 
Слична е застапеноста на одговорите кај сите одделенија (Графички приказ 39), со 

блага наклонетост кон попозитивен став за ова прашање кај родителите на деца од I 
одделение. 

Графички приказ 39: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 
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Највисока просечна оценка (4,8) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 
припадност (Графички приказ 40), додека пак, најниска просечна оценка (3,51) родителите од 
ромска етничка припадност. 

Графички приказ 40: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 
 

 
 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Дел од родителите одговориле дека биле активно вклучени во активностите, тековно 
следеле што се случува во училиштето и секојдневно комуницирале со наставниците. 

 Некои одговори нагласуваат дека родителите никако не биле запознаени со 
активностите во училиштето, а на крајот на годината добиле негативен впечаток за 
нивото на образование што го добиле нивните деца. 

 Наведени се и критики во однос на поставувањето членови на училишните одбори, кои 
биле блиски до директорите на училиштето, а не избрани соодветно. 

 
Во однос на десеттото прашање, „Во изминатата учебна година, во училиштето во кое учи 
моето дете имаше зголемено чувство на еднаквост помеѓу учениците, независно од 
нивниот социоекономски статус.“, просечната оценка од одговорите по ова прашање е 3,96, 
што подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу родителите дека има зголемено 
чувство на еднаквост помеѓу учениците, односно повеќе од половина или 51% (Графички 
приказ 41) од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка.  

 Графички приказ 41: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите  
за зголеменото чувство на еднаквост помеѓу учениците, независно од нивниот 
социоекономски статус 

 
Во Старо Нагоричане и Куманово (Графички приказ 42) е највисок процентот на 

застапеност на родители што дале најниска оценка 1 по ова прашање, додека пак, во Василево 
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(64%) се најмногу процентуално застапени родители што дале највисока оценка 5, во однос на 
другите општини. 

Графички приказ 42: Распоред на одговори по општини 

 
Кај родителите на ученици од I одделение (Графички приказ 43) е малку повисок процентот на 
одговори со највисока оценка 5 (55%), во споредба со родителите на децата од IV одделение 
(49%). Кај родителите на деца од IV одделение е скоро двојно повисок процентот на одговори 
со најниска оценка 1 (11%), во споредба со родителите на децата од I одделение (6%). 

Графички приказ 43: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (4,93) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 

припадност (Графички приказ 44), додека пак, најниска просечна оценка (2,5) родителите од 
влашка етничка припадност. 

Графички приказ 44: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 
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Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Голем дел од родителите сметаат дека оваа тема не е проблем во нивното училиште, 
додека пак, одреден дел, сепак, сметаат дека децата се делат помеѓу нив, а во голема 
мера тоа се должи на домашното воспитување. 

 Наставниот кадар се труди еднаквоста помеѓу учениците да е на високо ниво. 

 Постојат критики бидејќи едни деца добиле книги, а другите таблети. Некои родители 
сметаат дека ова предизвикало децата да не се чувствуваат еднакви. 

 
Во однос на единаесеттото прашање, „Во изминатата учебна година, преку наставната 

програма и различните активности моето дете учеше за дискриминацијата како концепт 
и како да се спречи.“, просечната оценка од одговорите по ова прашање е 3,85, што 
подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу родителите дека преку наставната 
програма и различните активности нивното дете учело за дискриминацијата како концепт и 
како да се спречи, односно 44% (Графички приказ 45) од родителите имаат одговорено со 
оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка. 

Графички приказ 45: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите  
дека преку наставната програма и различните активности нивното дете учело за 
дискриминацијата како концепт и како да се спречи 

 
Во Сарај (Графички приказ 46) е највисок процентот на родители (13%) што дале 

најниска оценка 1. Во Валандово е највисок процентот на родители (63%) што дале највисока 
оценка 5. 

Графички приказ 46: Распоред на одговори по општини 

 
Кај родителите (Графички приказ 47) на деца од IV одделение е повисок процентот на 

дадени одговори со највисока оценка 5. Кај родителите на деца од I одделение е значителен 
процентот (31) на дадени одговори со оценка 3.  
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Графички приказ 47: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 
 

 
Највисока просечна оценка (4,93) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 

припадност (Графички приказ 48), додека пак, најниска просечна оценка (3,0) родителите од 
влашка етничка припадност. 

 
Графички приказ 48: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 
дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Иако децата се мали и тешко им е да ја сфатат дискриминацијата, наставниците 
вложуваат значителни напори за да им ја објаснат. 

 Постојат и содржини што биле опфатени во наставата, преку кои што им била објаснета 
дискриминацијата на учениците. 

 
Корелација-врски помеѓу прашањата 10 и11 
Корелацијата (0,56) помеѓу овие прашања ни покажува (Прилог 1) дека помеѓу ставовите на 
родителите постои забележителна корелација, односно родителите кои сметаат дека во 
изминатата учебна година, во училиштето во кое учи нивното дете имало зголемено 
чувство на еднаквост помеѓу учениците, независно од нивниот социоекономски статус, 
исто така сметаат и дека во изминатата учебна година, преку наставната програма и 
различните активности нивното дете учело за дискриминацијата како концепт и како да 
се спречи. 
 

Во однос на дванаесеттото прашање, „Во изминатата учебна година, наставниците 
внимателно ја планираа и прилагодија наставата на потребите и можностите на моето 
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дете.“, просечната оценка од одговорите по ова прашање е 4,07, што подразбира дека постои 
забележително ниво на согласување помеѓу родителите дека наставниците вниматело ја 
планирале и прилагодиле наставата за потребите и можностите на нивните деца, односно 
повеќе од половина или 53% (Графички приказ 49) од родителите имаат одговорено со оценка 
5 на ова прашање како најчеста оценка. 

 
Графички приказ 49: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите 

дека наставниците вниматело ја планирале и прилагодиле наставата за потребите и 
можностите на нивните деца 

 
Во Валандово (Графички приказ 50) е најголем процентот на родители (73%) што дале 
највисока оценка 5. 
 

Графички приказ 50: Распоред на одговори по општини 

 
Кај родителите на децата од I одделение малку е повисок процентот на родители (Графички 
приказ 51) што целосно се согласуваат (дале оценка 5) дека во изминатата учебна година, 
наставниците внимателно ја планирале и прилагодиле наставата на потребите и можностите 
на нивното дете. 
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Графички приказ 51: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (4,93) имаат дадено родителите од бошњачка етничка припадност 
(Графички приказ 52), додека пак, најниска просечна оценка (3) родителите од влашка етничка 
припадност. 
 

Графички приказ 52: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 
 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Повеќето родители сметаат дека наставниците даваат сè од себе и се целосно 
посветени на учениците. 

 Во мал број одговори е изразено незадоволство од пристапот на наставниците бидејќи 
повеќе внимание било посветено на одредени ученици, а не на сите подеднакво. 

 Повремено е изразен сомнеж во компетентноста на кадарот и недостатокот од обуки и 
дообразование на наставниците. 

 Дел од родителите сметаат дека општо програмата е многу обемна и тешка за ученици 
на таа возраст. 

 
Корелација-врски помеѓу прашањата 6 и 12  
Корелацијата (0,59) помеѓу овие прашања ни покажува (Прилог 1) дека помеѓу ставовите на 
родителите постои забележителна корелација, односно родителите кои сметаат дека во 
изминатата учебна година, за време на часовите наставниците користеле иновативни 
методи (интерактивност, гејмификација, персонализација и сл.) кои го олесниле учењето 
на нивното дете, исто така сметаат и дека во изминатата учебна година, наставниците 
внимателно ја планирале и прилагодиле наставата на потребите и можностите на 
нивното дете. 
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Во однос на триенаесеттото прашање, „Во изминатата учебна година, наставниците 
посветија поголем простор за индивидуален раст и развој на моето дете.“, просечната 
оценка од одговорите по ова прашање е 3,96, што подразбира дека постои ниво на 
согласување помеѓу родителите дека наставниците посветиле поголем простор за 
индивидуален раст и развој на нивните деца, односно половина или 50% (Графички приказ 53) 
од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка. 

Графички приказ 53: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите 
дека наставниците посветиле поголем простор за индивидуален раст и развој на нивните 
деца 

 
 
Во Сарај и Чучер Сандево (Графички приказ 54) процентуално е најголем бројот на родители 
што дале најниска оценка 1, во однос на другите општини. Во Валандово и Карбинци 
процентуално е најголем бројот на родители што дале највисока оценка 5.  

Графички приказ 54: Распоред на одговори по општини 
 

 
Кај родителите на деца од I одделение е поголем процентот на дадени одговори со највисока 
оценка 5 (Графички приказ 55), во однос на одговорите од родителите на деца од IV 
одделение. 
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Графички приказ 55: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (4,6) имаат дадено родителите од бошњачка етничка припадност 
(Графички приказ 56), додека пак, најниска просечна оценка (3) родителите од влашка етничка 
припадност. 
 

Графички приказ 56: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 
 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Повеќето родители сметаат дека наставниците даваат сè од себе и се целосно 
посветени на учениците. 

 Дел од родителите сметаат дека е невозможно да се обрне внимание за индивидуален 
развој на секое дете поради големиот број на ученици во секоја паралелка. 

 Помал дел од родителите не се задоволни од ангажманот на наставниците или пак, не 
се доволно запознаени со ситуацијата. 

 
Корелација-врски помеѓу прашањата 6 и 13 
Корелацијата (0,59) помеѓу овие прашања ни покажува (Прилог 1) дека помеѓу ставовите на 
родителите постои забележителна корелација, односно родителите кои сметаат дека во 
изминатата учебна година, за време на часовите наставниците користеле иновативни 
методи (интерактивност, гејмификација, персонализација и сл.) кои го олесниле учењето 
на нивното дете, исто така сметаат и дека во изминатата учебна година, наставниците 
посветиле поголем простор за индивидуален раст и развој на нивното дете. 
 
Во однос на четиринаесеттото прашање, „Во изминатата учебна година, наставниците 
посветија поголем простор за помош и поддршка на моето дете за време на наставата.“, 
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просечната оценка од одговорите по ова прашање е 4,02, што подразбира дека постои 
забележително ниво на согласување помеѓу родителите дека наставниците посветиле поголем 
простор за помош и поддршка на нивните деца за време на наставата, односно повеќе од 
половина или 51% (Графички приказ 57) од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова 
прашање како најчеста оценка. 

Графички приказ 57: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите 
дека наставниците посветиле поголем простор за помош и поддршка на нивните деца за 
време на наставата 

 
Од поголемите општини што носат и поголем број на испитаници (Графички приказ 58), 
најмногу родители што дале оцена 1 има во Куманово, Сарај, Чучер Сандево и Велес. 

Графички приказ 58: Распоред на одговори по општини 

 
Кај родителите на деца од I одделение е малку поголем процентот (Графички приказ 

59) на родители што дале оценка 1. Кај сите одделенија најолем дел од родителите имаат 
дадено оценка 5. 

Графички приказ 59: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 
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Највисока просечна оценка (4,8) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 

припадност (Графички приказ 60), додека пак, најниска просечна оценка (2) родителите од 
влашка етничка припадност. 

Графички приказ 60: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 
 

 
 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Повеќето родители сметаат дека наставниците даваат сè од себе и се целосно 
посветени на учениците. 

 Дел од родителите сметаат дека наставниците немаат доволно простор да дадат 
максимална поддршка на сите ученици. 

 
Корелација-врски помеѓу прашањата 6 и 14 
Корелацијата (0,55) помеѓу овие прашања ни покажува (Прилог 1) дека помеѓу ставовите на 
родителите постои забележителна корелација, односно родителите кои сметаат дека во 
изминатата учебна година, за време на часовите наставниците користеле иновативни 
методи (интерактивност, гејмификација, персонализација и сл.) кои го олесниле учењето 
на нивното дете, исто така сметаат и дека во изминатата учебна година, наставниците 
посветиле поголем простор за помош и поддршка на нивното дете за време на наставата. 
 
Корелација-врски помеѓу прашањата 13 и 14 
Корелацијата (0,78) помеѓу овие прашања ни покажува (Прилог 1) дека помеѓу ставовите на 
родителите постои високо изразена корелација, односно родителите кои сметаат дека во 
изминатата учебна година, наставниците посветиле поголем простор за индивидуален 
раст и развој на нивното дете, исто така сметаат и дека во изминатата учебна година, 
наставниците посветиле поголем простор за помош и поддршка на нивното дете за време 
на наставата. 
 
Во однос на петнаесеттото прашање, „Во изминатата учебна година, моето дете имаше 
можност за поголемо учество во проектни активности.“,  просечната оценка од одговорите 
по ова прашање е 3,62, што подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу родителите 
дека нивните деца имале можност за поголемо учество во проектни активности, односно 37% 
(Графички приказ 61) од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како 
најчеста оценка. 
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Графички приказ 61: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите 
дека нивните деца имале можност за поголемо учество во проектни активности 

 
Гледано по општини, во Сарај, Куманово, Василево и Чучер Сандево (Графички приказ 62) е 
највисокиот процент на родители што дале најниска оценка 1.  

Графички приказ 62: Распоред на одговори по општини 

 
Кај родителите на деца од IV одделени (Графички приказ 63) е повисок и процентот на 

родители што дале оценка 1 и процентот на родители што дале оценка 5, во споредба со 
одговорите од родителите на деца од I одделение. 

 
Графички приказ 63: Распоред на одговори на родителите по одделение во 

апсолутен износ 
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Највисока просечна оценка (4,8) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 
припадност (Графички приказ 64), додека пак, најниска просечна оценка (3) родителите од 
влашка етничка припадност. 

 
Графички приказ 64: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Поделени се мислењата на родителите околу проектните активности, некои родители 
сметаат дека имало доволно проекти, а други дека воопшто немале проектни 
активности во училиштето во кое учат нивните деца. 

 Дел од родителите сметаат дека проектните задачи што им биле дадени на нивните 
деца, тие не би можеле да ги завршат сами и без помош од родителите. 

 Дел од родителите сметаат дека наставниците не се доволно обучени за да спроведат 
вакви проектни активности. 

 
Корелација-врски помеѓу прашањата 6 и 15 
Корелацијата (0,50) помеѓу овие прашања ни покажува (Прилог 1) дека помеѓу ставовите на 
родителите постои одредена корелација, односно родителите кои сметаат дека во 
изминатата учебна година, за време на часовите наставниците користеле иновативни 
методи (интерактивност, гејмификација, персонализација и сл.) кои го олесниле учењето 
на нивното дете, исто така сметаат и дека во изминатата учебна година, нивното дете 
имало можност за поголемо учество во проектни активности. 
 
Во однос на шеснаесеттото прашање, „Во изминатата учебна година, наставата и 
активностите во училиште го поттикнаа моето дете на критичко мислење и самостојно 
извлекување заклучоци за тоа што го учи.“, просечната оценка од одговорите по ова 
прашање е 3,76, што подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу родителите дека 
наставата и активностите во училиште го поттикнале детето на критичко мислење и самостојно 
извлекување заклучоци за тоа што го учи, односно 40% (Графички приказ 65) од родителите 
имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка. 
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Графички приказ 65: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите 
дека наставата и активностите во училиште го поттикнале детето на критичко 
мислење и самостојно извлекување заклучоци за тоа што го учи. 
 

 
Слично како и кај другите прашања, Валандово (Графички приказ 66) се истакнува со низок 
процент на одговори со ниска оценка, а висок процент на одговори со оценка 4 и 5. За разлика 
од Валандово, и тука, како и кај другите прашања, во Сарај и Куманово отскокнуваат 
одговорите со најниска оценка 1, во однос на другите општини.  
 

Графички приказ 66: Распоред на одговори по општини 

 
Кај родителите на деца од I одделение е повисок процентот на одговори со оценка 5 
(Графички приказ 67), а понизок процентот на одговори со оценка 1, отколку кај родителите на 
деца од IV одделение. 
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Графички приказ 67: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 
 

 
 Највисока просечна оценка (4,53) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 
припадност (Графички приказ 68), додека пак, најниска просечна оценка (2,5) родителите од 
влашка етничка припадност. 
 

Графички приказ 68: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Дел од родителите сметаат дека децата се уште мали за да практикуваат критичко 
размислување. 

 Постојат родители што сметаат дека наставниците доста им помогнале на децата да ги 
научат да размислуваат самостојно и да учат од нивните грешки, но и родители што 
сметаат дека наставниците придонесувале децата да учат содржини на памет. 

 Има родители што сметаат дека нема доволно дополнителен материјал за децата што 
сакаат повеќе да читаат и истражуваат. 

 
Во однос на седумнаесеттото прашање, „Во изминатата учебна година, наставниците 
поттикнуваа зголемена интеракција на моето дете со останатите ученици преку: 
работа во групи, користење на аудиовизуелни средства и/или непосредно ангажирање на 
учениците во реализација на активностите за време на часот.“ просечната оценка од 
одговорите по ова прашање 4.04, што подразбира дека постои забележително ниво на 
согласување помеѓу родителите дека наставниците поттикнувале интеракција помеѓу 
учениците со примена на различни горенаведени методи, односно 49% (Графички приказ 69) 
од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка. 
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Графички приказ 69: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите дека 
наставниците поттикнувале зголемена интеракција помеѓу учениците 
 

 
Како и по другите прашања, повторно кај Старо Нагоричане, Сарај, Куманово и Чучер 

Сандево (Графички приказ 70) е повисок процентот на оценка 1 во однос на другите општини. 
 
Графички приказ 70: Распоред на одговори по општини 

 

 
Генерално, кај одговорите на родителите на деца од I одделение (Графички приказ 71), 

поголем е процентот на оценка 5, отколку кај родителите на деца од IV одделение. 
 
Графички приказ 71: Распоред на одговори на родителите по одделение во 

апсолутен износ 
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Највисока просечна оценка (4,93) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 
припадност (Графички приказ 72), додека пак, најниска просечна оценка (2,5) родителите од 
влашка етничка припадност. 

 
Графички приказ 72: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 

 
 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Повеќето родители сметаат дека интеракцијата и работата во групи била доста 
застапена во школската година, а работата во групи ги зближила учениците. 

 Наставниците вообичаено се вложувале доста во работењето со децата и успешно 
групирање во групи на деца со различни карактери. 

 Помал дел од родителите сметаат дека ваквите активности биле на минимум или 
воопшто ги немало. 

 
Корелација-врски помеѓу прашањата 6 и 17 
Корелацијата (0,55) помеѓу овие прашања ни покажува (Прилог 1) дека помеѓу ставовите на 
родителите постои изразена корелација, односно родителите кои сметаат дека во 
изминатата учебна година, за време на часовите наставниците користеле иновативни 
методи (интерактивност, гејмификација, персонализација и сл.) кои го олесниле учењето 
на нивното дете, исто така сметаат и дека во изминатата учебна година, наставниците 
поттикнувале зголемена интеракција на нивното дете со останатите ученици преку: 
работа во групи, користење на аудиовизуелни средства и/или непосредно ангажирање на 
учениците во реализација на активностите за време на часот. 
 
Во однос на осумнаесеттото прашање, „Во изминатата учебна година, оценувањето беше 
пообјективно и потранспарентно во однос на претходните години.“, просечната оценка од 
одговорите по ова прашање е 3,88, што подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу 
родителите дека оценувањето било пообјективно и потранспарентно во однос на претходните 
години, односно 44% (Графички приказ 73) од родителите имаат одговорено со оценка 5 на 
ова прашање како најчеста оценка.  
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Графички приказ 73: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите дека 
оценувањето било пообјективно и потранспарентно во однос на претходните години 

 
Анализирано кај сите родители, во Василево, Куманово, Сарај и Чучер Сандево процентуално 
се најмногу застапени оценки 1 (Графички приказ 74). Додека пак, во Карбинци и Валандово 
има најмногу дадени одговори со оценка 5. 
 

Графички приказ 74: Распоред на одговори по општини 
 

 
Дистрибуцијата на одговорите кај родителите на деца од I и од IV одделение (Графички приказ 
75) се доста слични по ова прашање. 
 

Графички приказ 75: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 
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Највисока просечна оценка (4,67) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 
припадност (Графички приказ 76), додека пак, најниска просечна оценка (3,45) родителите од 
српска етничка припадност. 

 
Графички приказ 76: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Повеќето родители сметаат дека оценувањето било реално, а помал број родители не 
го делат ова мислење. 

 Некои родители сметаат дека оценувањето треба да биде бројчано, а не описно, 
бидејќи делува помотивирачки за децата. 

 
Во однос на деветнаесеттото прашање, „Во изминатата учебна година, моето дете ги 
гледаше наставниците 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 по ова прашање е 4,07, што подразбира дека постои забележително ниво на 
согласување помеѓу родителите дека децата ги гледале наставниците како партнери и 
олеснувачи во процесот на учење, односно повеќе од половина или 53% (Графички приказ 77) 
од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка.  
Графички приказ 77: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите дека 
децата ги гледале наставниците како партнери и олеснувачи во процесот на учење 
 

 
Анализирано од аспект на сите испитани родители (Графички приказ 78), во Сарај 

процентуално се најзастапени одговори со оценка 1, додека пак, во Валандово одговори со 
оценка 5. 
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Графички приказ 78: Распоред на одговори по општини 
 

 
 Вкупниот процент на дадени одговори со оценка 4 и 5 кај родителите на децата од I 
(74%) и IV-то (72%) одделение е многу сличен (Графички приказ 79). 
 

Графички приказ 79: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 
 

 
Највисока просечна оценка (4,93) имаат дадено родителите од бошњачка етничка припадност 
(Графички приказ 80), додека пак, најниска просечна оценка (2,5) родителите од влашка 
етничка припадност. 
 

Графички приказ 80: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 
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Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Повеќето родители сметаат дека наставниците биле гледани како родители и 
пријатели од страна на децата. 

 Некои од родителите сметаат дека наставниците го изгубиле својот авторитет поради 
нивниот пријателски однос со учениците. 

 Мал дел од родителите укажале дека дел од наставниците се однесуваат со погрдни 
зборови кон децата, па затои тие не можат да ги гледаат на друг начин, освен како 
авторитет. 

 
Во однос на дваесеттото прашање, „Во изминатата учебна година, како родител, имав 
можност активно да бидам вклучен во работењето на училиштето и во носењето на 
одлуки во интерес на учениците.“, просечната оценка од одговорите по ова прашање е 3,45, 
што подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу родителите дека имале можност 
активно да бидат вклучени во работењето на училиштето и во носењето на одлуки во интерес 
на учениците, односно 38% (Графички приказ 81) од родителите имаат одговорено со оценка 5 
на ова прашање како најчеста оценка. 
 
Графички приказ 81: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите дека 
имале можност активно да бидат вклучени во работењето на училиштето и во носењето 
на одлуки во интерес на учениците 

 
За разлика од одговорите по другите прашања (Графички приказ 82), кај ова прашање во 
секоја општина има повисок процент на одговори со оценка 1. 
 

Графички приказ 82: Распоред на одговори по општини 

 
Кај родителите на деца од IV одделение е понизок процентот на одговори со оценка 5 
(Графички приказ 83), а повисок процентот на одговори со оценка 1. 
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Графички приказ 83: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (4,6) имаат дадено родителите од бошњачка етничка припадност 
(Графички приказ 84), додека пак, најниска просечна оценка (2,5) родителите од влашка 
етничка припадност. 
 

Графички приказ 84: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Дел од родителите сметаат дека биле известувани редовно за тековните активности во 
училиштето и биле активно вклучени во процесот на одлучување, а нивното мислење 
било слушнато, додека пак, друг дел укажале на тоа дека нивните предлози никогаш 
не биле земени предвид, или пак делумно, во зависност од конкретната ситуација. 

 
Во однос на дваесет и првото прашање, „Во изминатата учебна година, наставниците ја 
прилагодуваа наставата за учениците со посебни образовни потреби, така што 
подготвуваа посебни задачи, ги прилагодуваа активностите и/или користеа дополнителни 
наставни средства.“, просечната оценка од одговорите по ова прашање е 3,45, што 
подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу родителите дека наставниците ја 
прилагодувале наставата за учениците со посебни образовни потреби, така што подготвувале 
посебни задачи, ги прилагодувале активностите и/или користеле дополнителни наставни 
средства, односно 42% (Графички приказ 85) од родителите имаат одговорено со оценка 5 на 
ова прашање како најчеста оценка. 
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Графички приказ 85: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите дека 
наставниците ја прилагодувале наставата за учениците со посебни образовни потреби, 
така што подготвувале посебни задачи, ги прилагодувале активностите и/или користеле 
дополнителни наставни средства 

 
 Процентуално гледано, од вкупно испитаните родители по општини, во Старо 
Нагоричане, Сарај и Куманово (Графички приказ 86) е највиок проценотот на одговори со 
оценка 1. Како и за голем дел од претходните прашања, кај Валандово е највисок процентот на 
одговори со оценка 5. 
 

Графички приказ 86: Распоред на одговори по општини 

 
Кај родителите на деца од IV одделение (Графички приказ 87) е повисок процентот (19%) на 
дадени одговори со оценка 1 и 2, отколку кај родителите на деца од I одделение (11%). 
 

Графички приказ 87: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 
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Највисока просечна оценка (4,8) имаат дадено родителите од бошњачка етничка припадност 
(Графички приказ 88), додека пак, најниска просечна оценка (3,4) родителите од српска 
етничка припадност. 
 

Графички приказ 88: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 
 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Повеќето од родителите не се запознаени со начинот на спроведување на наставната 
програма за децата со посебни потреби. 

 Дел од родителите сметаат дека наставниците се труделе колку што може да ја 
прилагодат програмата за децата со посебни потреби, а постојат и родители што 
укажуваат на тоа дека училиштето во кое учи нивното дете не ја прилагодува 
програмата за овие ученици. 

 Се истакнува и големиот број на ученици во едно одделение, што дополнително ја 
отежнува работата на наставниците да посветат внимание на сите деца, особено на 
деца со посебни потреби, доколку ги има во одделението. 

 
Корелација-врски помеѓу прашањата 2 и21 
Корелацијата (0,51) помеѓу овие прашања ни покажува (Прилог 1) дека помеѓу ставовите на 
родителите постои одредена корелација, односно родителите кои сметаат дека 
училиштето во кое учи нивното дете во изминатата учебна година, обезбедило средства 
за поддршка на вклучување на децата со попреченост во редовната настава, исто така 
сметаат и дека во изминатата учебна година, наставниците ја прилагодувале наставата 
за учениците со посебни образовни потреби, така што подготвувале посебни задачи, ги 
прилагодувале активностите и/или користеле дополнителни наставни средства. 
 
Во однос на дваесет и второто 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 по ова прашање e 3,63, што подразбира дека 
постои ниво на согласување помеѓу родителите за учениците од помалите етнички заедници 
кои учат на јазик различен од мајчиниот, а слушаат предмет за изучување на сопствениот јазик 
и култура придонесува за зголемување на чувството за припадност кај овие ученици, односно 
38% (Графички приказ 89) од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како 
најчеста оценка. 
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Графички приказ 89: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите за 
учениците од помалите етнички заедници кои учат на јазик различен од мајчиниот, а 
слушаат предмет за изучување на сопствениот јазик и култура придонесува за 
зголемување на чувството за припадност кај овие ученици 
 

 
За разлика од голем дел од претходните прашања каде оценка 1 се јавуваше само во неколку 
општини, кај ова прашање (Графички приказ 90), освен кај Центар Жупа, во сите испитани 
општини постојат одговори со оценка 1. 
 

Графички приказ 90: Распоред на одговори по општини 

 Генерално, кај одговорите на родителите на деца од I и од IV одделение нема некое 
драстично отстапување во оценувањето (Графички приказ 91). 
 

Графички приказ 91: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 
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Највисока просечна оценка (4,73) имаат дадено родителите од бошњачка етничка припадност 
(Графички приказ 92), додека пак, најниска просечна оценка (3) родителите од влашка етничка 
припадност. 
 

Графички приказ 92: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Дел од родителите укажуваат дека во нивното училиште се учи само на еден јазик од 
етничките заедници, останатите немаат можност. 

 Некои од родителите сметаат дека да се изучува сопствениот јазик е во ред, но не и 
сите предмети да бидат изучувани на тој јазик. 

 Поголемиот дел од родителите не се упатени како ова е спроведено во училиштата 
каде учат нивните деца. 

 
Во однос на дваесет и третото прашање, „Можноста учениците од помалите етнички 
заедници да следат настава на мајчиниот јазик, во општините каде тоа е возможно, 
придонесува за зголемување на нивното чувство за припадност кон општеството.“ 
просечната оценка од одговорите по ова прашање е 3,77, што подразбира дека постои ниво на 
согласување помеѓу родителите за учениците од помалите етнички заедници кои ја следат 
настава на мајчиниот јазик, во општините каде тоа е возможно, придонесува за зголемување 
на нивното чувството за припадност кон општеството, односно 42% (Графички приказ 93) од 
родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка. 
 
Графички приказ 89: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите за 
учениците од помалите етнички заедници кои ја следат настава на мајчиниот јазик, во 
општините каде тоа е возможно, придонесува за зголемување на нивното чувство за 
припадност кон општеството 
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Процентот на одговори со оценка 1 по општини, во однос на вкупно испитаните родители, е 
најголем во Василево и Куманово (Графички приказ 94). Генерално, во сите општини 
преовладуваат оценките 4 и 5. 
 

Графички приказ 94: Распоред на одговори по општини 

 
 
Генерално, нема голема разлика во соодносот на дадените оценки од страна на родителите на 
децата од I и од IV одделение (Графички приказ 95). 
 

Графички приказ 95: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 
 

 
Највисока просечна оценка (4,53) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 

припадност (Графички приказ 96), додека пак, најниска просечна оценка (3) родителите од 
влашка етничка припаданост. 
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Графички приказ 96: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 
 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Дел од родителите сметаат дека обезбедувањето на квалитетни кадри што го 
зборуваат јазикот на помалите заедници, за да го предаваат материјалот е невозможна 
мисија и дека се продуцираат само неспособни кадри за иднина. 

 Дел од родителите сметаат дека учениците кои следеле настава на мајчин јазик 
различен од македонскиот, подоцна кога наставата треба да ја следат на македонски 
јазик, се губат и им треба многу време за да се прилагодат и да го научат македонскиот 
јазик. 

 
Корелација-врски помеѓу прашањата 22 и 23 
Корелацијата (0,66) помеѓу овие прашања ни покажува (Прилог 1)  дека помеѓу ставовите 
на родителите постои изразена корелација, односно, родителите кои сметаат дека 
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, исто така сметаат и дека 
можноста учениците од помалите етнички заедници да следат настава на мајчиниот 
јазик, во општините каде тоа е возможно, придонесува за зголемување на нивното 
чувство за припадност кон општеството. 
 
Во однос на дваесет и четвртото прашање, „Во изминатата учебна година, наставата и 
новите учебници ги поттикнаа рамноправноста и почитувањето на различностите по 
сите основи ( на пр. прикажување 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 по 
ова прашање е 3,67, што подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу родителите 
дека наставата и новите учебници ги поттикнаа рамноправноста и почитувањето на 
различностите по сите основи, односно 40% (Графички приказ 97) од родителите имаат 
одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка. 
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Графички приказ 97: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите за 
наставата и новите учебници ги поттикнаа рамноправноста и почитувањето на 
различностите по сите основи 

 
Во однос на одговорите од сите испитани родители по општини, интересна е бројката од 
високи 20% во Куманово (Графички приказ 98), од каде доаѓа значајна бројка на родители во 
примерокот на испитаници, кои дале оценка 1 на ова прашање. 
 

Графички приказ 98: Распоред на одговори по општини 

 
Кај родителите на деца од I одделение (Графички приказ 99) е повисок процентот на одговори 
со оценка 5, а понизок процентот на одговори со оценка 1, во однос на одговорите на 
родители на деца од IV одделение. 

Графички приказ 99: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 
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Највисока просечна оценка (4,87) имаат дадено родителите од бошњачка етничка припадност 
(Графички приказ 100), додека пак, најниска просечна оценка (3,2) родителите од влашка 
етничка припадност. 

Графички приказ 100: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 
 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Поделено е мислењето на родителите во однос на ова прашање. Некои сметаат дека 
новите учебници и наставни содржини придонеле за подобрување на еднаквоста 
помеѓу децата, додека пак, други укажуваат дека книги воопшто и немало, родителите 
биле приморани да им обезбедат фотокопии од учебниците на децата, а самите 
учебници немаат никаков образовен квалитет. 

 Дел од одговорите на родителите упатуваат на постоење несоодветни теми и 
содржини во учебниците за деца на таа возраст. 

 
Во однос на дваесет и петтото прашање, „Во изминатата учебна година, наставата и 

новите учебници поттикнуваа почитување на лицата со попреченост.“, просечната оценка 
од одговорите по ова прашање е 3,69, што подразбира дека постои ниво на согласување 
помеѓу родителите дека наставата и новите учебници поттикнале почитување на лицата со 
попреченост, односно 42% (Графички приказ 101) од родителите имаат одговорено со оценка 
5 на ова прашање како најчеста оценка. 

 
Графички приказ 101: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите за 
наставата и новите учебници поттикнуваа почитување на лицата со попреченост 
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Во однос на дистрибуцијата на одговорите по општини, во Старо Нагоричане, Куманово 
и Сарај (Графички приказ 102) е највисок процентот на одговори со оценка 1. Во Велес и 
Валандово е највисок процентот на одговори со оценка 5. 

 
Графички приказ 102: Распоред на одговори по општини 

 
Процентот на одговори со оценка 1 е повисок кај родителите на деца од IV одделение. 

Процентот на одговори со оценка 5 е повисок кај родителите на деца од I одделение. 
 
Графички приказ 103: Распоред на одговори на родителите по одделение во 

апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (4,8) имаат дадено родителите од бошњачка етничка 

припадност (Графички приказ 104), додека пак, најниска просечна оценка (3,42) родителите од 
ромска етничка припадност. 

Графички приказ 104: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 
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Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Поделено е мислењето на родителите во однос на ова прашање. Некои сметаат дека 
новите учебници и наставни содржини придонеле за поттикнување на почит на лицата 
со попреченост, додека пак, друг дел немаат забележано подобрување. 

 Голем дел од родителите не се запознаени бидејќи немаат деца со попреченост во 
нивното одделение или училиште. 
 

Корелација-врски помеѓу прашањата 24 и 25 
Корелацијата (0,67) помеѓу овие прашања ни покажува (Прилог 1) дека помеѓу ставовите на 
родителите постои изразена корелација, односно родителите кои сметаат дека во 
изминатата учебна година, наставата и новите учебници ги поттикнаа рамноправноста 
и почитувањето на различностите по сите основи, исто така сметаат и дека во 
изминатата учебна година, наставата и новите учебници поттикнуваа почитување на 
лицата со попреченост. 
 
Во однос на дваесет и шестото прашање, „Во изминатата учебна година, наставата и 
новите учебници поттикнуваа родова рамноправност.“, просечната оценка од одговорите 
по ова прашање е 3,71, што подразбира дека постои ниво на согласување помеѓу родителите 
дека наставата и новите учебници поттикнувале родова рамноправност, односно 43% 
(Графички приказ 105) од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како 
најчеста оценка. 
 
Графички приказ 105: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите за 
наставата и новите учебници поттикнуваа родова рамноправност 
 

 
Како и кај претходните прашања, Куманово и Сарај се едни од општините со најголем процент 
на одговори со оценка 1 (Графички приказ 106), и кај родителите на деца од I и кај родителите 
на деца од IV одделение. Но, кај ова прашање интересен фактот дека се јавува процент на 
одговори со оценка 1 и кај родителите во општина Валандово, каде вообичаено одговорите на 
прашањата се оценети со повисоки оценки. 
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Графички приказ 106: Распоред на одговори по општини 

 
Кај родителите на децата од I одделение повисок е процентот на повисоки оценки (Графички 
приказ 107). Кај родителите на деца од IV одделение е повисок процентот на одговори со 
оценка 1 од оној кај родителите на деца од I одделение. 
 

Графички приказ 107: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (4,93) имаат дадено родителите од бошњачка етничка припадност 
(Графички приказ 108), додека пак, најниска просечна оценка (3,3) родителите од српска 
етничка припадност. 

 
Графички приказ 108: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 
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 Повеќето родители сметаат дека децата се запознаени доволно со родовата 
рамноправност, но учебниците не го олесниле тоа, бидејќи добар дел од децата и 
немале учебници. 

 Некои од родителите сметаат дека непотребно се наметнуваат вакви теми во 
училиштата и дека таму треба да се обрне внимание повеќе на конкретно образование 
на децата. 

  
Корелација-врски помеѓу прашањата 24 и 26 
Корелацијата (0,66) помеѓу овие прашања ни покажува (Прилог 1)  дека помеѓу ставовите 
на родителите постои изразена корелација, односно родителите кои сметаат дека во 
изминатата учебна година, наставата и новите учебници ги поттикнале рамноправноста 
и почитувањето на различностите по сите основи, исто така сметаат и дека во 
изминатата учебна година, наставата и новите учебници поттикнувале родова 
рамноправност. 
 
Во однос на дваесет и седмото прашање, „Во изминатата учебна година, наставата и 
новите учебници поттикнуваа прифаќање на различности по етничка и културна основа.“, 
просечната оценка од одговорите по ова прашање е 3,75, што подразбира дека постои ниво на 
согласување помеѓу родителите дека наставата и новите учебници поттикнувале прифаќање 
на различности по етничка и културна основа, односно 44% (Графички приказ 109) од 
родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка. 
 
Графички приказ 109: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите за 
наставата и новите учебници поттикнуваа прифаќање на различности по етничка и 
културна основа 

 
Од сите испитани родители по општините, во Старо Нагоричане, Куманово и Сарај (Графички 
приказ 110) е највисок процентот на одговори со оценка 1. Двајцата испитани родители од 
Центар Жупа дале оценка 5, а во Василево, Велес и Карбинци половина и над половина од 
испитаните родители дале оценка 5 за ова прашање. 
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Графички приказ 110: Распоред на одговори по општини 
 

 
Процентот на одговори со оценка 5 е повисок кај родителите на деца од I одделение 
(Графички приказ 111), додека пак, процентот на одговори со оценка 1 е повисок кај 
родителите на деца од IV одделение. 
 

Графички приказ 111: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (4,93) имаат дадено родителите од бошњачка етничка припадност 
(Графички приказ 112), додека пак, најниска просечна оценка (3) родителите од влашка 
етничка припадност. 

Графички приказ 112: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

4,93 
3,86 3,75 3,75 3,75 3,62 3,00 
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Просечна оценка по етничка припадност 
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 Некои родители сметаат дека не може да има прифаќање по етничка основа, ако 
секоја етничка група учи на свој јазик во различни училишта, па децата немаат никаков 
меѓусебен контакт и се отуѓуваат. 

 Поделени се мислењата за тоа дали наставната содржина и учебниците помагаат во 
поглед на ова прашање. Дел од родителите имаат позитивен став, додека пак, добар 
дел од нив сметаат дека учебниците немаат влијание на ова поле, туку само 
домашното воспитување. 

 
Корелација-врски помеѓу прашањата 24 и 27 
Корелацијата (0,71) помеѓу овие прашања ни покажува (Прилог 1) дека помеѓу ставовите на 
родителите постои изразена корелација, односно родителите кои сметаат дека во 
изминатата учебна година, наставата и новите учебници ги поттикнале рамноправноста 
и почитувањето на различностите по сите основи, исто така сметаат и дека во 
изминатата учебна година, наставата и новите учебници поттикнувале прифаќање на 
различности по етничка и културна основа. 
 
Во однос на дваесет и осмото прашање, „Во изминатата учебна година, за учениците кои 
беа спречени да следат настава со физичко присуство, поради здравствени причини или 
други оправдани причини, училиштето организираше настава од далечина.“ просечната 
оценка од одговорите по ова прашање е 3,77, што подразбира дека постои ниво на 
согласување помеѓу родителите дека училиштето организирало настава од далечина за 
учениците кои биле спречени да следат настава со физичко присуство, односно скоро 
половина или 49% (Графички приказ 113) од родителите имаат одговорено со оценка 5 на ова 
прашање како најчеста оценка. 
 
Графички приказ 113: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите дека 
училиштето организирало настава од далечина за учениците кои биле спречени да следат 
настава со физичко присуство 

 
Куманово и Сарај повторно се едни од општините каде има определен процент на одговори со 
најниска оценка 1 (Графички приказ 114).  
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Графички приказ 114: Распоред на одговори по општини 

 
Дистрибуцијата на оценките по ова прашање кај родитеилите на деца од I и од IV одделение 
не се разликува во голема мера, односно има доста сличности (Графички приказ 115). 
 

Графички приказ 115: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (4,8) имаат дадено родителите од бошњачка етничка припадност 
(Графички приказ 116), додека пак, најниска просечна оценка (1,5) родителите од влашка 
етничка припадност. 
 

Графички приказ 116: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 
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 Некои родители сметаат дека нема подготвеност за онлајн настава, слаби интернет 
врски, несоодветна опрема, недоволно знаење од наставници, ученици и родители, 
без национална платформа и останати слабости. 

 Дел од одговорите укажуват на тоа дека ова било организирано преку презентираната 
национална платформа, но недостатокот на интернет и технологија било голема 
пречка. 

 Во голема мера зависело и од самиот наставник дали ваква настава на далечина ќе се 
организира за оправдано отсутните ученици. 

 Во некои училишта ваква настава на далечина не била организирана. 
 
Во однос на дваесет и деветото прашање, „Во изминатата учебна година, училиштето 
подеднакво ги поттикнуваше момчињата и девојчињата да се вклучат во 
задолжителните активности и слободните изборни предмети/активности без 
ограничувања кои се детерминирани од традиционалните родови улоги.“, просечната 
оценка од одговорите по ова прашање е 4,02, што подразбира дека постои забележително 
ниво на согласување помеѓу родителите дека училиштето подеднакво ги поттикнувало 
момчињата и девојчињата да се вклучат во задолжителните активности и слободните изборни 
предмети/активности без ограничувања кои се детерминирани од традиционалните родови 
улоги, односно повеќе од половина или 53% (Графички приказ 117) од родителите имаат 
одговорено со оценка 5 на ова прашање како најчеста оценка. 
 
Графички приказ 117: Распоред на одговори во однос на перцепцијата на родителите дека 
училиштето подеднакво ги поттикнувало момчињата и девојчињата да се вклучат во 
задолжителните активности и слободните изборни предмети/активности без 
ограничувања кои се детерминирани од традиционалните родови улоги 

 
Од дистрибуција на одговори по одделенија (Графички приказ 118), не можат да се нагласат 
некои воочливи големи разлики помеѓу застапеноста на различните оценки кај родителите на 
децата од I и од IV одделение во однос на ова прашање. 
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Графички приказ 118: Распоред на одговори на родителите по одделение во 
апсолутен износ 

 
Највисока просечна оценка (5) имаат дадено родителите од бошњачка етничка припадност 
(Графички приказ 119), додека пак, најниска просечна оценка (2,5) родителите од влашка 
етничка припадност. 

Графички приказ 119: Просечна оценка на родителите според етничка припадност 
 

 
Во отворениот дел од прашањето, како најистакнати образложенија на родителите за 

дадениот одговор, можат да се издвојат следните: 

 Дел од родителите не можат да дадат конкретен одговор на ова прашање бидејќи не 
се запознаени, а добар дел од нив сметаат дека во училиштето се вложува доволно 
напор и во програмата и од страна на наставниците за да се надминат ограничувањата  
детерминирани од традиционалните родови улоги. 

 Дел од родителите сметаат дека на училиште децата треба повеќе да се фокусираат на 
учење, пишување и решавање математички задачи, а ваквите прашања да се остават 
на родителите и домашното воспитување. 

 
Прашање 30 – Вашите предлози и сугестии за унапредување на Концепцијата за основно 
образование кои би придонеле за подобрување на условите и работата во училиштето во 
кое учи вашето дете. 

Со ова прашање се опфатени дескриптивните сугестии коишто родителите ги давале во 
насока на унапредување на Концепцијата за основно образование и кои би придонеле за 
подобрување на условите и работата во училиштето во кое учи нивното дете. Најголемиот 
број од нив се однесуваат на неколку аспекти, и тоа: 

 да има печатени учебници, со термини и содржина прилагодени на возраста на 
децата; 
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 да се вложува континуирано во едукација на наставниот кадар со цел знаењето да 
е соодветно пренесено на децата и помалку да се вработуваат партиски кадри; 

 да се поттикнува тимска работа кај учениците и зголемена работа на проекти; 

 подобрување на опременоста на училиштата со електронски уреди за секое дете; 

 да се обезбеди превоз за учениците што живеат далеку од училиштето во кое учат; 

 да се зголеми обемот на активности на децата во природа; 

 да има повеќе рамноправност и помалку дискриминација во училиштата; 

 изградба на училишна спортска сала, реновирање или доградба на училиштето 
поради зголемениот број на ученици;  

 да има повеќе дефектолози во училиштето што ќе работат редовно со учениците 
кои имаат потреба. 
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Прилог 1: Корелациона табела 

  
Прашање 
4 

Прашање 
8 

Прашање 
11 

Прашање 
12 

Прашање 
13 

Прашање 
14 

Прашање 
15 

Прашање 
17 

Прашање 
14 

Прашање 
21 

Прашање 
23 

Прашање 
25 

Прашање 
26 

Прашање 
27 

Прашање 
3 0,72                           

Прашање 
7   0,76                         

Прашање 
10     0,56                       

Прашање 
6       0,59 0,59 0,55 0,5 0,55             

Прашање 
13                 0,78           

Прашање 
2                   0,51         

Прашање 
22                     0,66       

Прашање 
24                       0,67 0,66 0,71 


