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Предлог-моделот и пилот-програмата за воведување сеопфатно сексуално образование во основните и средните 
училишта во земјата, коишто во текот на 2018 година беа изработени од Бирото за развој на образованието, ХЕРА и 
група експерти, предлагаат посебна програма за сексуално образование која би се изучувала како изборен предмет 
во основното образование. Предметот не би се оценувал бројчено, а би го предавале наставници и/или претставници 
на стручните служби од училиштата, кои доброволно би се пријавиле за обука и за негово спроведување. Се 
предлага предметот по сексуално образование да има вкупен фонд од 36 часа годишно, а наставната програма би 
ги вклучувала следниве наставни единици: род, врски и односи, тело и слика за телото, сексуално и репродуктивно 
здравје (ХИВ, сексуално преносливи инфекции, контрацепција), сексуалност и сексуално однесување, насилство и 
граѓански аспекти.

Истовремено, Бирото за развој на образованието, заедно со ХЕРА и работната група, предложи пилот-
програмата да се спроведе во 4 основни училишта пред воопшто да се подготват стратегија и план за целосно 
вклучување на сеопфатното сексуално образование (ССО) во училиштата. Инаку, работната група наведе дека, 

  ВОВЕД И ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ 1
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иако за почеток фокусот би бил на пилотирање во основните училишта, со сеопфатно сексуално образование треба да се почне од 
предучилишната возраст.
Според извештајот „Сексуалното образование во Европа и Централна Азија“, спроведен во 25 земји во текот на 2016 година, од страна 
на Сојузниот центар за здравствена едукација во Германија (БЗгА) и Европската мрежа на Меѓународната федерација за планирано 
родителство (МФПР ЕН), во 11 од 21 земја каде што постојат училишни програми за сексуално образование, тоа е задолжителен 
наставен предмет. Во 6 земји предметот е делумно задолжителен, што значи дека не е задолжителен во сите делови во земјата или во 
сите училишта. Во 4 земји предметот е изборен, што значи дека учениците може да го изберат, или пак постојат некои алтернативни 
опции. Во повеќето земји со сексуалното образование се започнува во основното и се продолжува во средното училиште. Во 
земјите со целосно развиени програми за сеопфатно сексуално образование, младите луѓе претежно го наведуваат училиштето 
како важен извор на информации за сексуалноста, а стапките на малолетнички раѓања се главно многу ниски. Во земјите, пак, каде 
што сексуалното образование речиси и не постои во училиштата, стапките на малолетнички раѓања, општо земено, се многу високи.

Иако воведувањето на сексуалното образование во земјата се предлага во три национални стратегии, тоа сe уште не е дел од 
редовната наставна програма. Некои теми и аспекти се изучуваат по предметите Биологија, Социологија, Граѓанско образование 
или Образование за животни вештини, но информациите што им се даваат на учениците се во голема мера застарени и неточни. 
Освен тоа, ваквиот пристап на интегрирани содржини на сексуалното образование во повеќе предмети, според оцената на 
Работната група, не нуди сеопфатност и континуитет, а не е ниту економичен ниту практичен.

Општата цел на ова истражување, спроведено за потребите на ХЕРА, е преку личните ставови и мислења да се добие подобро 
разбирање за подготвеноста на родителите за воведување на наставни содржини или изборен предмет во образованието, 
базирано врз моделот на сеопфатно сексуално образование (ССО). 

Сеопфатно сексуално образование е процес базиран врз настава и учење преку соодветно создадена наставна програма за: 
когнитивните, емоционалните, физичките и социјалните аспекти на сексуалноста. Целта е да им овозможи на децата и младите луѓе 
да се стекнат со знаење, вештини, ставови и вредности што ќе ги оспособат: да осознаваат за нивното здравје, нивната благосостојба 
и нивното достоинство; да развиваат социјални и сексуални односи кои ќе се базираат врз почит; да можат да проценат како 
нивните избори влијаат врз сопствената и благосостојбата на другите; и да ги научат и разберат своите права, а потоа и да знаат да 
обезбедат нивна заштита во текот на животот1.

1 International technical guidance on sexuality education, an evidence-based approach, UNESCO, ревидирано издание, 2018.
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Структурираниот прашалник беше изработен во соработка со ХЕРА и се состоеше од неколку делови, и тоа:

Прашањата за избор на соодветно домаќинство и испитаник се однесуваа на тоа дали  домаќинството 
има дете/деца на возраст до 15 години и дали може да се разговара со родител или старател.

Избор на соодветно домаќинство и испитаник;

Главен дел;

Демографски прашања.

1.1 СОДРЖИНА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

3

2

1
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Да научат за различните форми на насилство и дека насилството, 
особено кон девојчињата, има последици кон целото општество; 

Да знаат кои се индивидуалните и општествените последици 
од дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација.

9

12

Да знаат како да се справат со притисоците од средината 
за да се има сексуален однос; 

Да знаат како да реагираат и кому да се обратат кога нивните 
сексуални и репродуктивни права се загрозени; 

8

11

Да разберат дека сексуалните врски, желби и задоволството 
се природни, а не срамни појави;

Да научат како да се заштитат од сексуалното насилство во 
секојдневниот живот и насилството на социјалните мрежи; 

7

10

Да знаат кое е значењето од давање согласност при влегување 
во сексуален однос, особено при првиот; 

Да научат за контрацепцијата за да се заштитат од 
несакана бременост; 

3

6

Да препознаат како се воспоставуваат здрави партнерски врски 
засновани врз почит, а кои врски се штетни за адолесцентите;  

Да знаат каде да се обратат за медицинска помош во случај 
на ризик од ХИВ и сексуално преносливи инфекции;

2

5

Да научат кои се разликите меѓу жените и мажите и што значи 
еднаквиот третман и рамноправноста; 

Да научат какви телесни промени се случуваат кај двата 
пола во текот на пубертетот; 

1

4

Главниот дел од прашалникот беше составен од два дела. Во првиот дел од испитаниците беше побарано да го изразат своето мислење која од 
следните понудени 12 теми младите треба да ги научат на училиште, а која не треба (секоја од темите е категоризирана во соодветна тема од рамката 
за сеопфатно сексуално образование – ССО):
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Во вториот дел испитаниците требаше да го искажат својот личен став со давање согласност на скала од 1 до 5, 
каде 1 значи Воопшто не се согласувам, а 5 Целосно се согласувам во однос на следните седум (7) изјави:

Покрај тоа, прашалникот опфати и неколку клучни демографски прашања, и тоа: 
статистички регион, средина на живеење, етничка припадност, пол, возраст и образование.

Мажите се тие кои се првенствено одговорни 
финансиски да заработуваат за семејството; 

На девојчињата не им доликува да мастурбираат; 

Жената има право да одлучува дали и со кого 
ќе стапи во брак или не; 

Во одредени случаи оправдано е мажот 
да ја тепа својата жена; 

Доколку не сака, девојката има право да 
одбие сексуален однос со својот дечко; 

Хомосексуалноста е сосема неприфатлива. 

Употребата на контрацепција е одговорност на 
двајцата партнери, а не само на девојката;

3 7

4

2 6

1 5

8



Резултатите од ова телефонско истражување покажуваат високо ниво на прифатливост од страна на родителите или старателите на 
деца на возраст до 15 години за воведување нови содржини или изборен предмет во наставата. 

Исклучително висок процент од испитаниците, кој се движи помеѓу 88 и 96 %, се согласуваат дека младите на училиште треба да ги 
научат сите 12 понудени теми кои беа предмет на ова истражување, а кои се дел од моделот на сеопфатното сексуално образование, 
првенствено темите кои се однесуваат на нивната сигурност и безбедност во секојдневниот живот (96 %), односно заштита од секаков 
вид насилство, вклучително и сексуално, како и во однос на здравјето на младите, т. е. заштита од ХИВ и сексуално преносливи инфекции.

Вкупно 88 % од испитаните родители/старатели се согласуваат дека младите треба да знаат кое е значењето од давање согласност при 
влегување во сексуален однос, особено при првиот. Но од анализата на резултатите се констатира дека 12 % од испитаниците не се 
согласуваат дека младите треба да ја учат оваа тема во училиште. 

 КЛУЧНИ НАОДИ2
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Полот на испитаниците, средината на живеење, возраста, 
регионот и образованието немаат влијание врз ставот на 
испитаниците и нивната согласност понудените теми да 
бидат дел од наставните програми во училиштата, додека 
етничката припадност влијае врз мислењето на испитани-
ците за дел од темите. Имено, испитаниците од македон-
ска етничка припадност значително повеќе од останатите 
етнички групи сметаат дека младите треба да знаат кое е 
значењето од давање согласност при влегување во сексу-
ален однос, особено при првиот (Македонци – 90%, Ал-
банци – 81%, останати етникуми – 70%), да разберат дека 
сексуалните врски, желби и задоволството се природни, а 
не срамни појави (Македонци – 94%, Албанци – 85 %, дру-
га етничка припадност – 91%), да научат како да се зашти-
тат од сексуалното насилство во секојдневниот живот и 
насилството на социјалните мрежи (Македонци – 97%, 
Албанци – 93 %, останати етнички групи – 89%), како и да 
знаат како да реагираат и кому да се обратат кога нивни-
те сексуални и репродуктивни права се загрозени  (Маке-
донци – 96%, Албанци – 91%, други етникуми – 89%). Од 

друга страна, испитаниците Албанци значително повеќе 
од Македонците сметаат дека младите не треба да знаат 
како да се справат со притисоците од средината за да се 
има сексуален однос (Албанци – 14%, Македонци – 7%). 

Ова истражување покажува дека најприфатливи за роди-
телите се темите од областа на насилството (безбедноста) 
и заемната одговорност на партнерите. 

Понатаму, податоците покажуваат дека 34% од испитани-
ците ги потврдуваат традиционалните родови улоги меѓу 
мажите и жените, односно сметаат дека мажите се тие кои 
првенствено се одговорни да заработуваат за семејство-
то, односно 36% од испитаниците тврдат дека на девој-
чињата не им доликува да мастурбираат.

Повеќе од половина од испитаниците сметаат дека хомо-
сексуалноста за нив е сосема неприфатлива. Овој резултат 
го покажува сè уште ниското ниво на социјална прифатли-
вост на луѓето со поинаква сексуална ориентација. 
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Во продолжение во овој дел од Извештајот следува детална анализа и графичка презентација на резултатите од истражувањето по одделни 
прашања.

Како што е претходно истакнато, главниот дел од прашалникот се состоеше од два дела. Во првиот од испитаниците беше побарано да го 
изразат своето мислење за тоа која од понудените 12 теми младите треба да ги научат на училиште, а која не треба. Во вториот дел испита-
ниците требаше да го изразат својот личен став со давање согласност на скала од 1 до 5, каде 1 значи Воопшто не се согласувам, а 5 значи 
Целосно се согласувам, во однос на седум (7) изјави. 

Сите 12 понудени теми се прифатливи за исклучително висок процент од испитаниците како теми што младите треба да ги учат на училиште 
(Графикон 1). Бројот на испитаниците кои се согласуваат дека понудените теми се нешто што младите треба да го научат како нови содржини 
или како дел од изборен предмет во наставата се движи помеѓу високите 88 % (Да знаат кое е значењето од давање согласност при влегу-
вање во сексуален однос, особено при првиот) и 96 % (Да научат како да се заштитат од сексуалното насилство во секојдневниот живот и 
насилството на социјалните мрежи; Да научат за различните форми на насилство и дека насилството, особено кон девојчињата, има после-
дици кон целото општество; Да знаат каде да се обратат за медицинска помош во случај на ризик од ХИВ и сексуално преносливи инфекции).  

 АНАЛИЗА И РЕЗУЛТАТИ 3
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Да научат како да се заштитат од сексуалното насилство во 
секојдневниот живот и насилството на социјалните мрежи 01

Да знаат како да реагираат и кому да се обратат кога 
нивните сексуални и репродуктивни права се загрозени 05

Да препознаат како се воспоставуваат здрави партнерски врски 
засновани на почит, а кои врски се штетни за адолесцентите 09

Да знаат каде да се обратат за медицинска помош во случај на  
ризик од ХИВ и сексуално преносливи инфекции 03

Да разберат дека сексуалните врски, желби и задоволството   
се природни, а не срамни појави 07

Да знаат кои се индивидуалните и општествени последици од 
дискриминацијата врз основ на сексуална ориентација  11

Да научат за различните форми на насилство и дека насилството, 
особено кон девојчињата, има последици кон целото општество  02

Да научат за контрацепцијата за да се заштитат од    
несакана бременост 06

Да знаат како да се справат со притисоците од средината    
за да се има сексуален однос 10

Да научат какви телесни промени се случуваат кај двата    
пола во тек на пубертетот 04

Да научат кои се разликите меѓу жените и мажите и што значи 
еднаквиот третман и рамноправноста 08

Да знаат кое е значењето од давање согласност при влегување   
во сексуален однос, особено при првиот  12

Графикон 1: Темите кои испитаниците сметаат дека младите треба или не треба да ги научат на училиште, 
изразени во проценти

96% ДА

96% ДА

96% ДА

95% ДА

95% ДА

94% ДА

92% ДА

92% ДА

92% ДА

92% ДА

91% ДА

88% ДА

4% НЕ

4% НЕ

4% НЕ

5% НЕ

5% НЕ

6% НЕ

8% НЕ

8% НЕ

8% НЕ

8% НЕ

9% НЕ

12% НЕ
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Од сите 12 понудени теми, најголем број негативни одговори (12 %), од-
носно испитаници кои не се согласуваат, се забележува во однос на тоа 
дали младите треба да научат кое е значењето од давањето согласност 
при влегување во сексуален однос, особено при првиот. И покрај тоа што 
не се забележани статистички значајни разлики во однос на демограф-
ската структура на испитаниците кои не се согласуваат оваа тема да биде 

дел од училишната наставна програма, сепак анализата на демографски-
те податоци може да се земе како индикација дека поголемиот број ро-
дители кои негативно се изјаснија се повеќе од албанската и другите ет-
нички групи отколку Македонците, потоа оние кои живеат во Полошкиот 
Регион, како и родители или старатели со завршено основно споредено 
со оние со повисок степен на образование.

Во продолжение следува Табела 1 со резултати од истражувањето по пол и етничка припадност за сите 12 разгледувани теми.

ВКУПНО

ПОЛ НА ИСПИТАНИКОТ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТСПОРЕД ВАШЕТО 
МИСЛЕЊЕ, ШТО ОД 
СЛЕДНИТЕ ТЕМИ ТРЕБА 
МЛАДИТЕ ДА НАУЧАТ НА 
УЧИЛИШТЕ, А ШТО НЕ 
ТРЕБА?

Да научат кои се разликите меѓу жените и 
мажите и што значи еднаквиот третман и 
рамноправноста

Да препознаат како се воспоставуваат здрави 
партнерски врски засновани врз почит, а кои 
врски се штетни за адолесцентите

Да научат за различните форми на насилство 
и дека насилството, особено кон девојчиња-
та, има последици кон целото општество

Да научат како да се заштитат 
од сексуалното насилство во секојдневниот 
живот и насилството на социјалните мрежи

Да знаат како да реагираат и кому да се 
обратат кога нивните сексуални и 
репродуктивни права се загрозени

Да знаат кои се индивидуалните и општест-
вени последици од дискриминацијата врз 
основа на сексуална ориентација

Да знаат кое е значењето од давање 
согласност при влегување во сексуален 
однос, особено при првиот

Да научат какви телесни промени се 
случуваат кај двата пола во текот на 
пубертетот

Да научат за контрацепцијата за да се 
заштитат од несакана бременост

Да разберат дека сексуалните 
врски, желби и задоволството се 
природни, а не срамни појави

Да знаат како да се справат со 
притисоците од средината за 
да се има сексуален однос

Да знаат каде да се обратат за медицинска 
помош во случај на ризик од ХИВ и сексуално 
преносливи болести

МАШКО ЖЕНСКО

ДА

НЕ

ДА

НЕ

92 %

8 %

91 %

9 %

93 %

7 %

92 %

8 %

94 %

6 %

91 %

9 %

94 %

6 %

95 %

5 %

93 %

7 %

95 %

5 %

92 %

8 %

89 %

11 %

92 %

8 %

93 %

7 %

92 %

8 %

94 %

6 %

85 %

15 %

91 %

9 %

92 %

8 %

92 %

8 %

91 %

9 %

93 %

7 %

86 %

14 %

89 %

11 %

95 %

5 %

95 %

5 %

94 %

6 %

96 %

4 %

91 %

9 %

89 %

11 %

92 %

8 %

92 %

8 %

92 %

8 %

92 %

8 %

94 %

6 %

87 %

13 %

96 %

4 %

96 %

4 %

95 %

5 %

96 %

4 %

95 %

5 %

89 %

11 %

ДА

НЕ

96 %

4 %

97 %

3 %

95 %

5 %

96 %

4 %

95 %

5 %

91 %

9 %

ДА

НЕ

96 %

4 %

97 %

3 %

95 %

5 %

97 %

3 %

93 %

7 %

89 %

11 %

ДА

НЕ

91 %

9 %

90 %

10 %

91 %

9 %

91 %

9 %

90 %

10 %

83 %

17 %

ДА

НЕ

ДА

НЕ

95 %

5 %

95 %

5 %

94 %

6 %

95 %

5 %

94 %

6 %

91 %

9 %

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

88 %

12 %

87 %

13 %

89 %

11 %

90 %

10 %

81 %

19 %

70 %

30 %
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ВКУПНО

ПОЛ НА ИСПИТАНИКОТ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТСПОРЕД ВАШЕТО 
МИСЛЕЊЕ, ШТО ОД 
СЛЕДНИТЕ ТЕМИ ТРЕБА 
МЛАДИТЕ ДА НАУЧАТ НА 
УЧИЛИШТЕ, А ШТО НЕ 
ТРЕБА?

Да научат кои се разликите меѓу жените и 
мажите и што значи еднаквиот третман и 
рамноправноста

Да препознаат како се воспоставуваат здрави 
партнерски врски засновани врз почит, а кои 
врски се штетни за адолесцентите

Да научат за различните форми на насилство 
и дека насилството, особено кон девојчиња-
та, има последици кон целото општество

Да научат како да се заштитат 
од сексуалното насилство во секојдневниот 
живот и насилството на социјалните мрежи

Да знаат како да реагираат и кому да се 
обратат кога нивните сексуални и 
репродуктивни права се загрозени

Да знаат кои се индивидуалните и општест-
вени последици од дискриминацијата врз 
основа на сексуална ориентација

Да знаат кое е значењето од давање 
согласност при влегување во сексуален 
однос, особено при првиот

Да научат какви телесни промени се 
случуваат кај двата пола во текот на 
пубертетот

Да научат за контрацепцијата за да се 
заштитат од несакана бременост

Да разберат дека сексуалните 
врски, желби и задоволството се 
природни, а не срамни појави

Да знаат како да се справат со 
притисоците од средината за 
да се има сексуален однос

Да знаат каде да се обратат за медицинска 
помош во случај на ризик од ХИВ и сексуално 
преносливи болести

МАШКО ЖЕНСКО

ДА

НЕ

ДА

НЕ

92 %

8 %

91 %

9 %

93 %

7 %

92 %

8 %

94 %

6 %

91 %

9 %

94 %

6 %

95 %

5 %

93 %

7 %

95 %

5 %

92 %

8 %

89 %

11 %

92 %

8 %

93 %

7 %

92 %

8 %

94 %

6 %

85 %

15 %

91 %

9 %

92 %

8 %

92 %

8 %

91 %

9 %

93 %

7 %

86 %

14 %

89 %

11 %

95 %

5 %

95 %

5 %

94 %

6 %

96 %

4 %

91 %

9 %

89 %

11 %

92 %

8 %

92 %

8 %

92 %

8 %

92 %

8 %

94 %

6 %

87 %

13 %

96 %

4 %

96 %

4 %

95 %

5 %

96 %

4 %

95 %

5 %

89 %

11 %

ДА

НЕ

96 %

4 %

97 %

3 %

95 %

5 %

96 %

4 %

95 %

5 %

91 %

9 %

ДА

НЕ

96 %

4 %

97 %

3 %

95 %

5 %

97 %

3 %

93 %

7 %

89 %

11 %

ДА

НЕ

91 %

9 %

90 %

10 %

91 %

9 %

91 %

9 %

90 %

10 %

83 %

17 %

ДА

НЕ

ДА

НЕ

95 %

5 %

95 %

5 %

94 %

6 %

95 %

5 %

94 %

6 %

91 %

9 %

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

88 %

12 %

87 %

13 %

89 %

11 %

90 %

10 %

81 %

19 %

70 %

30 %

ВКУПНО

ПОЛ НА ИСПИТАНИКОТ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТСПОРЕД ВАШЕТО 
МИСЛЕЊЕ, ШТО ОД 
СЛЕДНИТЕ ТЕМИ ТРЕБА 
МЛАДИТЕ ДА НАУЧАТ НА 
УЧИЛИШТЕ, А ШТО НЕ 
ТРЕБА?

Да научат кои се разликите меѓу жените и 
мажите и што значи еднаквиот третман и 
рамноправноста

Да препознаат како се воспоставуваат здрави 
партнерски врски засновани врз почит, а кои 
врски се штетни за адолесцентите

Да научат за различните форми на насилство 
и дека насилството, особено кон девојчиња-
та, има последици кон целото општество

Да научат како да се заштитат 
од сексуалното насилство во секојдневниот 
живот и насилството на социјалните мрежи

Да знаат како да реагираат и кому да се 
обратат кога нивните сексуални и 
репродуктивни права се загрозени

Да знаат кои се индивидуалните и општест-
вени последици од дискриминацијата врз 
основа на сексуална ориентација

Да знаат кое е значењето од давање 
согласност при влегување во сексуален 
однос, особено при првиот

Да научат какви телесни промени се 
случуваат кај двата пола во текот на 
пубертетот

Да научат за контрацепцијата за да се 
заштитат од несакана бременост

Да разберат дека сексуалните 
врски, желби и задоволството се 
природни, а не срамни појави

Да знаат како да се справат со 
притисоците од средината за 
да се има сексуален однос

Да знаат каде да се обратат за медицинска 
помош во случај на ризик од ХИВ и сексуално 
преносливи болести

МАШКО ЖЕНСКО

ДА

НЕ

ДА

НЕ

92 %

8 %

91 %

9 %

93 %

7 %

92 %

8 %

94 %

6 %

91 %

9 %

94 %

6 %

95 %

5 %

93 %

7 %

95 %

5 %

92 %

8 %

89 %

11 %

92 %

8 %

93 %

7 %

92 %

8 %

94 %

6 %

85 %

15 %

91 %

9 %

92 %

8 %

92 %

8 %

91 %

9 %

93 %

7 %

86 %

14 %

89 %

11 %

95 %

5 %

95 %

5 %

94 %

6 %

96 %

4 %

91 %

9 %

89 %

11 %

92 %

8 %

92 %

8 %

92 %

8 %

92 %

8 %

94 %

6 %

87 %

13 %

96 %

4 %

96 %

4 %

95 %

5 %

96 %

4 %

95 %

5 %

89 %

11 %

ДА

НЕ

96 %

4 %

97 %

3 %

95 %

5 %

96 %

4 %

95 %

5 %

91 %

9 %

ДА

НЕ

96 %

4 %

97 %

3 %

95 %

5 %

97 %

3 %

93 %

7 %

89 %

11 %

ДА

НЕ

91 %

9 %

90 %

10 %

91 %

9 %

91 %

9 %

90 %

10 %

83 %

17 %

ДА

НЕ

ДА

НЕ

95 %

5 %

95 %

5 %

94 %

6 %

95 %

5 %

94 %

6 %

91 %

9 %

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

88 %

12 %

87 %

13 %

89 %

11 %

90 %

10 %

81 %

19 %

70 %

30 %

Табела 1: Резултати од истражувањето по пол и етничка припадност за сите разгледувани 12 теми
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2 Статистички значајни разлики се пресметани како разлика на проценти на ниво на значајност 95 %.

1

2

3

4

5

Да знаат кое е значењето од давање согласност при 
влегување во сексуален однос, особено при првиот 

Испитаниците од македонска етничка припадност (90 %) значително повеќе сметаат дека 
младите треба да научат за оваа тема на училиште од оние од албанска (81 %), односно 

друга (70 %) етничка припадност.

Испитаниците Македонци (94 %) значително повеќе сметаат дека младите треба да научат 
за оваа тема на училиште од испитаниците од албанска (85 %) етничка припадност.

Испитаниците Албанци (93 %) значително повеќе сметаат дека младите треба да научат за 
оваа тема на училиште од испитаниците од македонска (86 %) етничка припадност.

Испитаниците од македонска етничка припадност (93 %) значително повеќе сметаат дека 
младите треба да научат за оваа тема на училиште за разлика од Албанците (86 %).

Испитаниците од македонска етничка припадност (97 %) значително повеќе сметаат 
дека младите треба да научат за оваа тема на училиште од оние од албанска (93 %) и 

друга (89 %) етничка припадност.

Да разберат дека сексуалните врски, желби и 
задоволството се природни, а не срамни појави 

Да знаат како да се справат со притисоците од 
средината за да се има сексуален однос 

Да научат како да се заштитат од сексуалното 
насилство во секојдневниот живот и насилството 

на социјалните мрежи 

Да знаат како да реагираат и кому да се обратат 
кога нивните сексуални и репродуктивни права 

се загрозени 

ТЕМА СТАТИСТИЧКИ ЗНАЧАЈНИ РАЗЛИКИ 
(ДА, младите треба да научат на училиште)

Табела 2: Статистички значајни разлики согласно демографските варијабли во однос на темите кои 
испитаниците сметаат дека младите треба да ги научат на училиште

Се забележува дека двете теми кои се однесуваат на сигурноста и безбед-
носта на младите во секојдневниот живот, односно заштита од секаков вид 
насилство, вклучително и сексуално, како и во однос на здравјето на мла-
дите, се најприфатливи за најголем дел (96 %) од анкетираните родители 
и/или старатели на деца на возраст до 15 години како теми за изучување 
на училиште. Ист процент од испитаниците сметаат дека младите треба да 
знаат и каде да се обратат за медицинска помош во случај на ризик од ХИВ 
и сексуално преносливи инфекции.

Анализата по демографските варијабли за секоја од темите кои беа пред-
мет на ова истражување укажува дека мислењето на родителите и стара-
телите на деца на возраст до 15 години не зависи од нивниот пол, средина 
на живеење, возраст, регион и образование. Во однос на дел од темите, 
определни статистички значајни разлики2 се забележуваат во мислењето 
на испитаниците во однос на нивната етничка припадност (Табела 2), и тоа:
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Мажите се тие кои првентствено се одговорни финансиски да заработуваат за семејството01

На девојчињата не им доликува да мастурбираат05

Доколку не сака, девојката има право да одбие сексуален однос од својот дечко03

Жената има право да одлучува дали и со кого ќе стапи во брак или не02

Во одредени случаи оправдано е мажот да ја тепа својата жена06

Хомосексуалноста е сосема неприфатлива07

Употребата на контрацепција е одговорност на двата партнера, а не само на девојката04

49%

4%

4%1%

3%

2%

2%

16%

18%

14% 59%26%

34%

97%

93%

94%

38%

94%

36%

1%

1%

1%

1%

2%

8%

Во однос на понудените 7 (седум) изјави, највисок степен на согласност на испитаниците (комбинирани одговори се согласу-
вам и целосно се согласувам) се забележува во однос на следните три изјави (Графикон 2): 
1) Жената има право да одлучува дали и со кого ќе стапи во брак или не – 97 %;
2) Употребата на контрацепција е одговорност на двајцата партнери, а не само на девојката – 94 %; и
3) Доколку не сака, девојката има право да одбие сексуален однос со својот дечко – 93 %.

Во однос на останатите четири изјави, се забележува понизок степен на согласност на испитанците, и тоа:

 Хомосексуалноста е сосема неприфатлива за повеќе од половина од испитаниците (59 %). Од друга страна, околу една четвртина (26 %) се со спро-
тивно мислење и не се согласуваат со тоа, додека 14 % немаат мислење за оваа тема.

 Една третина од испитаниците (34 %) се согласуваат дека мажите се тие кои првенствено се одговорни да заработуваат за семејството. Спротивно на 
нив, скоро половина (49 %) не го делат ова традиционално мислење за улогата на мажите во семејството.

 Во однос на тоа дали на девојчињата им доликува да мастурбираат, анкетираните родители или старатели имаат поделено мислење. Имено, скоро 
еднаков процент од испитаниците се согласуваат (38 %), односно не се согласуваат (36 %) со оваа изјава. Значителен е процентот (18 %) на оние кои 
сè уште се неутрални во однос на ова и немаат мислење. 

 Очекувано, резултатите од ова истражување покажуваат висок степен на неприфатливост на насилство врз жената од страна на мажот. Имено, 94 % 
од испитаниците не се согласуваат дека во одредени случаи оправдано е мажот да ја тепа својата жена. Иако значително помалку испитаници, сепак 
треба да се забележи дека околу 4 % од испитаниците се согласуваат дека насилството врз жените е оправдано во одредени случаи.

Графикон 2: Степен на согласност на испитаниците со понудените изјави, изразено во проценти

Не се согласувам Нема мислење Се согласувам Не се согласувам
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Дополнителна анализа и графички приказ (Графикон 3) на средните оценки за секоја од седумте теми јасно го илустрираат степенот на согласност на 
анкетираните испитаници којшто претходно е анализиран преку проценти.

Заради добивање подетална слика за ставовите на испитаниците, за секоја од седумте теми направени се анализи на одговорите и по нивните различни 
демографски карактеристики. Во продолжение следува анализа на статистички значајни разлики за секоја од темите поединечно (Табела 3). Таму каде 
што не се детектирани статистички значајни разлики, дадени се процените по пол, средина на живеење и етничка припадност.

Графикон 3: Степен на согласност на испитаниците со понудените изјави – средни оценки

Мажите се тие кои 
првенствено се 

одговорни финансиски 
да заработуваат за 

семејството 

Употребата на 
контрацепција е 

одговорност на двата 
партнера, а не само на 

девојката 

Жената има право 
да одлучува дали 
и со кого ќе стапи 

во брак или не

На девојчињата 
не им доликува да 

мастурбираат 

Доколку не сака, 
девојката има 

право да одбие 
сексуален однос од 

својот дечко 

Во одредени случаи 
оправдано е мажот 

да ја тепа својата 
жена 

Хомосексуалноста 
е сосема 

неприфатлива 

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

2.7

4.9 4.8 4.8

3.0

1.2

3.7
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1

2

3

4

5

Мажите се тие кои 
првенствено се одговорни 
финансиски да заработу-

ваат за семејството 

Со оваа изјава значително повеќе се согласуваат 
мажите (43 %) отколку жените (27 %); испитаниците од 
руралните (44 %) споредено со оние од урбаните (28 
%) средини; Албанци (61 %) и испитаниците од други 

етникуми (61 %) споредено со Македонци (29 %).

Со оваа изјава значително повеќе не се согласуваат 
жените (59 %) отколку мажите (38 %); испитаниците од 

урбаните средини (56 %) споредено со оние од 
руралните (40 %), Македонци (54 %) споредно со Албанци 

(26 %) и испитаници од други етнички групи (30 %).

Нема статистички значајни разлики
(Мажи – 1 %, жени – 1 %; урбана средина – 0 %, 

рурална средина – 2 %; Македонци – 1 %, 
Албанци – 3 %, други етникуми – 2 %)

Нема статистички значајни разлики
(Мажи – 5 %, жени – 2 %; урбана средина – 3 %, 

рурална средина – 5 %; Македонци – 2 %, 
Албанци – 16 %, други етникуми – 7 %)

Нема статистички значајни разлики
(Мажи – 2 %, жени – 3 %; урбана средина – 2 %, 

рурална средина – 3 %; Македонци – 2 %, 
Албанци – 7 %, други етникуми – 2 %)

Значително поголем процент жени (96 %) отколку 
мажи (91 %) не се согласуваат со оваа изјава, како 
и испитаниците од урбаните (96 %) споредено со 

оние од руралните средини (91 %).

Анализата покажува дека значително повеќе испитани-
ци кои живеат во урбаните средини (44 %) не се 

согласуваат со оваа изјава отоколку оние од руралните 
(31 %). Истото се забележува кај испитаниците 

Македонци (40 %) споредено со Албанците (27 %).

Анализата покажува значително поголема согласност 
со оваа изјава кај Македонците (98 %) отколку кај 

останатите етнички групи (Албанци: 94 %, други: 95 %)

Резултатите од ова истражување покажуваат дека 
испитаниците од урбаните места на живеење (96 %) 

повеќе се согласуваат со оваа изјава од оние од 
руралните (93 %), како и испитаниците Македонци 

(96 %) споредено со Албанците (85 %).

Испитаниците од руралните места на живеење (40 %) во 
значително поголем број се согласуваат со оваа изјава од 

оние од урбаните (33 %), како и испитаниците Албанци 
(47 %) споредено со Македонците (34 %).

Нема статистички значајни разлики
(Мажи – 6 %, жени – 3 %; урбана средина – 3 %, 

рурална средина – 6 %; Македонци – 3 %, 
Албанци – 7 %, други етникуми – 8 %)

Жените (94 %) значително повеќе од мажите (91 %) се 
согласуваат со оваа изјава, како и испитаниците од 

урбаните средини (96 %) спредено со оние од руралните 
(90 %), Македонците (96 %) и испитаниците од другите 

етникуми (91 %) споредено со Албанците (77 %).

Жената има право да 
одлучува дали и со кого 
ќе стапи во брак или не 

Доколку не сака, девојката 
има право да одбие 

сексуален однос со својот 
дечко 

Употребата на контрацеп-
ција е одговорност на 

двајцата партнери, а не 
само на девојката 

На девојчињата 
не им доликува да 

мастурбираат 

6
Во одредени случаи 

оправдано е мажот да 
ја тепа својата жена 

Значително поголем процент жени (30 %) 
отколку мажи (22 %) не се согласуваат со оваа 

изјава, испитаниците од урбаните места на 
живеење (30 %) споредено со оние од 

руралните (21 %).

Анализата покажува дека мажите (65 %) значително 
повеќе се согласуваат со оваа изјава отколку жените (53 
%), испитаниците од руралните средини (65 %) спореде-

но со оние од урбаните (54 %), Албанците (77 %) 
споредено со Македонците (56 %) и другите етнички 

групи (59 %), како и испитаниците со понизок степен на 
образование (основно: 70 %, средно: 67 %) споредено со 

оние со повисок степен на образование (вишо: 44 %, 
факултет: 45 %).

7 Хомосексуалноста е 
сосема неприфатлива 

ИЗЈАВА СТАТИСТИЧКИ ЗНАЧАЈНИ РАЗЛИКИ 
Се согласувам

СТАТИСТИЧКИ ЗНАЧАЈНИ РАЗЛИКИ 
Не се согласувам

Табела 3: Статистички значајни разлики согласно демографските карактеристики во однос на степенот на 
согласност на испитаниците со понудените изјави
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Со цел успешно спроведување на ова телефонско истражувања, Индаго ги имплементираше следните активности/фази: 

1. Финализирање на прашалникот; 

2. Дизајнирање примерок; 

3. Програмирање на прашалникот во софтверот CAТI (computer-assisted telephone interview – телефонско интервју со помош на компјутер); 

4. Обука на интервјуирачи;

5. Собирање податоци и супервизија;

6. Логичка контрола, создавање база на податоци (SPSS);

7. Извештај со описна анализа на варијаблите.

 МЕТОДОЛОГИЈА4
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Индаго го разгледа и приспособи за програмирање прашалникот подгот-
вен во соработка со тимот на ХЕРА. 

ФИНАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ01

По финализирањето, прашалникот беше програмиран во софтверот КАТИ, 
со што беше  овозможено целиот процес на интервјуирање да биде и пое-
фикасен и поефективен.

ПРОГРАМИРАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ ВО СОФТВЕРОТ KATИ 
(CAТI – COMPUTER-ASSISTED TELEPHONE INTERVIEW – ТЕЛЕФОНСКО 
ИНТЕРВЈУ СО ПОМОШ НА КОМПЈУТЕР) 

03

За потребите на ова истражување, Индаго формираше тим на интервјуира-
чи кои работеа на собирањето на податоците. 

Со цел интервјуирачите што е можно поефикасно и поефективно да ги 
соберат податоците за ова истражување, Индаго организира обука. Обу-
ката имаше за цел запознавање со целите на проектот, со прашалникот и 
со процедурата за избор на испитаникот. Исто така, обуката послужи за 
објаснување на сите аспекти и нијанси на секое прашање и евентуалните 
места на кои може да дојде до недоразбирање од страна на испитаникот, 
доколку има такви, со цел да се избегнат за време на интервјуто.

ОБУКА НА ИНТЕРВЈУИРАЧИ 04

Главната причина за создавање примерок за квантитативно истражување е 
да се направат општи заклучоци за поголема, хетерогена група (во случајот 
на овој проект, родители на деца во образовниот систем) со анкетирање 
помал дел од групата. За потребите на овој проект, Индаго изработи нацио-
нално репрезентативен примерок со користење на стратификуван повеќе-
степен примерок. Претставниците за целната група се добија со помош на 
методологија за двојна рамка за телефонско изготвување примероци. 

Телефонски метод за создавање примероци со двојна рамка   
(фиксни и мобилни)

Создавање примерок за фиксна телефонија
Од секоја група се избира посебен примерок, случајно избран во рамки 
на географската област (т. е. за Битола повикувачки број +389 47). Овие ко-
дови понатаму се ограничени на 100 серии од броеви за кои се знае дека 
содржат домаќинства. Базата на примерок со случаен број (ПСБ, или RDD 
– random digit dialing) за фиксни телефони ги содржи сите станбени фиксни 
телефонски кодови во државата. Примерок со случаен број (ПСБ) е статис-
тички конструиран истражувачки примерок, каде што сите телефонски до-
маќинства имаат еднаква и репрезентативна шанса да бидат интервјуира-
ни. Базата на овие примероци ги вклучува сите домаќинства, без разлика 
дали се наведени во телефонскиот именик или не.

СОЗДАВАЊЕ ПРИМЕРОК02

ВО ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУВА ОПИС НА СЕКОЈА ОД АКТИВНОСТИТЕ/ФАЗИТЕ.

Создавање примерок за мобилна телефонија 
Дополнително, мобилниот примерок со случаен број беше создаден за да 
се добијат мобилни телефони од домаќинства без фиксна телефонска вр-
ска. Се проценува дека приближно 1/3 од домаќинствата во земјата немаат 
фиксни линии и затоа не се достапни на тој начин. Мобилен ПСБ е телефон-
ски примерок кој е случајно избран во рамките на илјадници серии блоко-
ви посветени на обезбедување мобилна услуга. Мобилната база на пода-
тоци за ПСБ ги содржи сите мобилни серии од илјадници серии блокови 
во земјата. Бидејќи мобилните телефонски броеви не се организирани по 
географија, студијата прво започна со интервјуа со мобилни телефони, по 
што следуваа интервјуа со фиксни телефони. Односот на интервјуа спрове-
дени на фиксна и мобилна линија е 80 : 20. 
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3   ESOMAR – European Society for Opinion and Marketing Research, http://www.esomar.org/ 

Индаго спроведува контрола на квалитетот на собирањето на податоците 
според Водичот за контрола на квалитет издаден од ЕСОМАР3 . 

Во случајот на телефонските интервјуа беа спроведени два типа суперви-
зии: 1) во текот на телефонското интервју и 2) преку телефонска проверка 
(telephone back-check). Тим на супервизори, кои беа исто така обучени за 
ова конкретно истражување, беа одговорни за супервизија на собирањето 
на податоците. 

Како дополнение на супервизијата во текот на самото телефонско ин-
тервју, Индаго спроведе и телефонска проверка на 10 % од направените 
интервјуа од секој интервјуирач. Како минимум, мерките за контрола на 
квалитет вклучија верификација на следното: фактот дека интервјуто е 
навистина спроведено, соодветен избор на испитаникот, должина на ин-
тервјуто, како и информација за општото почитување на професионалните 
стандарди од страна на интервјуирачот.

СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ И СУПЕРВИЗИЈА05

Собраните податоци беа префрлени во СПСС база на податоци (SPSS), по 
што беше спроведена логичка контрола. Контролата се состоеше од ана-
лиза на логичката поврзаност на одговорите добиени од испитаниците. Таа 
се спроведува согласно стандардната процедура пропишана со интерните 
процедури за квалитет на Индаго. Целта на логичката контрола е да се про-
вери: исправноста на изборот на испитаникот согласно зацртаната проце-
дура за случаен избор и контакт-процедура, како и степенот на одговори 
на прашалникот. 

По внесувањето на податоците во СПСС и по целосно завршената логичка 
контрола, податоците беа вкрстени по сите демографски варијабли.

ЛОГИЧКА КОНТРОЛА И СОЗДАВАЊЕ БАЗА НА ПОДАТОЦИ06

По вкрстување на податоците, Индаго изготви извештај на македонски ја-
зик со графички приказ и описна анализа на варијаблите.

ИЗВЕШТАЈ СО ОПИСНА АНАЛИЗА НА ВАРИЈАБЛИТЕ07
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Табелата 4 што е дадена во продолжение ги содржи информациите за 
структурата на примерокот по демографските карактеристики.

 СТРУКТУРА НА ПРИМЕРОКОТ5
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РЕГИОН

СРЕДИНА НА 
ЖИВЕЕЊЕ

Вардарски
Источен

Југозападен
Југоисточен

Пелагониски
Полошки

Североисточен
Скопски

6,0 %
10,0 %
11,0 %

9,0 %
12,0 %
14,0 %

9,0 %
29,0 %

Урбана
Рурална

57,0 %
43,0 %

ПОЛ
Машки

Женски
47,3 %
52,7 %

ЕТНИЧКА 
ПРИПАДНОСТ

Македонец/-ка
Албанец/-ка

Друго

81,9 %
12,0 %

6,0 %

ДЕМОГРАФСКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ %

ВОЗРАСТ

18 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 55
56 – 65

Повеќе од 65

1,8 %
22,9 %
52,0 %
20,3 %

2,7 %
0,2 %

ВОЗРАСТ

Нема образование и недовршено 
основно образование
Основно образование

Средно образование
Вишо образование

Факултет
Магистратура/Докторат

Одбива да одговори

0,4 %

6,4 %
47,0 %

6,3 %
36,2 %

3,4 %
0,4 %

Табела 4: Структура на примерокот
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  ИНСТРУМЕНТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕТО – ПРАШАЛНИК6

ПРАШАЛНИК 
  ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ МЕЃУ РОДИТЕЛИ ЗА ТЕМИ КОИ МЛАДИТЕ ТРЕБА ДА ГИ УЧАТ НА УЧИЛИШТЕ

Собирање податоци
Почеток: 27 јуни 2019
Крај: 10 јули 2019

I. ГОЛЕМИНА НА ПРИМЕРОК

Вкупно n = 800 интервјуа, со родители или старатели на деца на возраст до 15 години

II. ВОВЕД

Добро утро/Добар ден/Добра вечер. Моето име е ... и работам за Индаго агенција за истражување на пазарот и јавното мислење. Во моментов 
спроведуваме истражување за вашите ставови и мислења за воведување нови содржини или изборен предмет во наставата. Дали имате 10-тина 
минути за да одговорите на неколку прашања? Вашите одговори се многу важни за нас. Сите одговори се анонимни, а податоците ќе се користат 
само за статистички анализи. Дали можеме да започнеме со прашањата? 

III. ИЗБОР НА ДОМАЌИНСТВО

S01 [S] 
Дали во Вашето домаќинство имате деца на возраст до 15 години?  
1. Да 
2. Не         КРАЈ (SCREENOUT)
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IV. ИЗБОР НА ИСПИТАНИК/ИСПИТАНИЧКА

     БАЗА: СИТЕ ИСПИТАНИЦИ КОИ ОДГОВОРИЛЕ 1. НА S01

А01 [S]
Во каква врска сте со детето/децата на возраст до 15 години?
1. Мајка
2. Татко
3. Старател
4. Друго  (АНК. Побарај да разговараш со родител или старател. Доколку не се во моментот дома, закажи интервју за друго време кога ќе 
бидат дома. Доколку и тоа не е возможно, заврши го интервјуто).   КРАЈ (SCREENOUT)

     БАЗА: СИТЕ ИСПИТАНИЦИ КОИ ОДГОВОРИЛЕ 1., 2. ИЛИ 3. НА S02

А02 [S]
Регион
1. Скопски 
2. Полошки
3. Вардарски
4. Источен
5. Североисточен
6. Југоисточен 
7. Југозападен
8. Пелагониски 

     БАЗА: СИТЕ ИСПИТАНИЦИ КОИ ОДГОВОРИЛЕ 1., 2. ИЛИ 3. НА S02

А08 [S]
Средина на живеење? 
1. Урбана
2. Рурална
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V.  ГЛАВЕН ПРАШАЛНИК

     БАЗА: СИТЕ ИСПИТАНИЦИ

А03 [S per row] (АНК. Можен е еден одговор по изјава)
Ќе Ви прочитам неколку теми. Според Вашето мислење, што од нив треба младите да научат на училиште, а што не треба? 

ТЕМИ ДА (1) НЕ (2)

1. Да научат кои се разликите меѓу жените и мажите и што значи еднаквиот третман и рамноправноста 1 2

2. Да препознаат како се воспоставуваат здрави партнерски врски засновани врз почит, а кои врски се штетни за адолесцентите 1 2

3. Да знаат кое е значењето од давање согласност при влегување во сексуален однос, особено при првиот 1 2

4. Да научат какви телесни промени се случуваат кај двата пола во текот на пубертетот 1 2

5. Да знаат каде да се обратат за медицинска помош во случај на ризик од ХИВ и сексуално преносливи инфекции 1 2

6. Да научат за контрацепцијата за да се заштитат од несакана бременост 1 2

7. Да разберат дека сексуалните врски, желби и задоволството се природни, а не срамни појави 1 2

8. Да знаат како да се справат со притисоците од средината за да се има сексуален однос 1 2

9. Да научат за различните форми на насилство и дека насилството, особено кон девојчињата, има последици кон целото општество 1 2

10. Да научат како да се заштитат од сексуалното насилство во секојдневниот живот и насилството на социјалните мрежи 1 2

11. Да знаат како да реагираат и кому да се обратат кога нивните сексуални и репродуктивни права се загрозени 1 2

12. Да знаат кои се индивидуалните и општествени последици од дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација 1 2
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     БАЗА: СИТЕ ИСПИТАНИЦИ

А04 [S per row] (АНК. Можен е еден одговор по изјава)
Со користење на скала од 1 до 5, каде 1 значи Воопшто не се согласувам, а 5 значи Целосно се согласувам, до која мера се согласувате или не се 
согласувате со следниве изјави:

Воопшто не се 
согласувам

Се согласувам Немам мислење Се согласувам
Целосно се 
согласувам

Не знае/Одбива да 
одговори (НЕ ЧИТАЈ)

1. Мажите се тие кои првенствено 
се одговорни финансиски да 
заработуваат за семејството

1 2 3 4 5 6

2. Жената има право да одлучува 
дали и со кого ќе стапи во брак 
или не

1 2 3 4 5 6

3. Доколку не сака, девојката има 
право да одбие сексуален однос 
со својот дечко

1 2 3 4 5 6

4. Употребата на контрацепција 
е одговорност на двајцата 
партнери, а не само на девојката

1 2 3 4 5 6

5. На девојчињата не им доликува 
да мастурбираат 1 2 3 4 5 6

6. Во одредени случаи оправдано 
е мажот да ја тепа својата жена 1 2 3 4 5 6

7. Хомосексуалноста е сосема 
неприфатлива 1 2 3 4 5 6
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VI. ДЕМОГРАФИЈА  

     БАЗА: СИТЕ ИСПИТАНИЦИ КОИ ОДГОВОРИЛЕ

А05 [S] 
Пол на испитаникот 
1. Машко
2. Женско

     БАЗА: СИТЕ ИСПИТАНИЦИ 

А06 [S]
Колку години имате?    ------- години 
(АНК: Забележи ги годините и провери ја возрасната категорија)
1. Помалку од 18 
2. 18 – 24
3. 25 – 34    
4. 35 – 44
5. 45 – 55
6. 56 – 65
7. Повеќе од 65 

     БАЗА: СИТЕ ИСПИТАНИЦИ

А07 [S]
Која е Вашата eтничка припадност?  
1. Македонец/-ка
2. Албанец/-ка
3. Друго (АНК: запиши) _____________
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     БАЗА: СИТЕ ИСПИТАНИЦИ

А09 [S]
Највисок степен на образование?
1. Нема образование и недовршено основно образование
2. Основно образование
3. Средно образование
4. Вишо образование
5. Факултет
6. Магистратура/Докторат
7. Одбива да одговори (НЕ ЧИТАЈ)

SCREENOUT

Ви благодариме за учеството, но за жал, вашиот профил не одговара со целната група на истражувањето.

КРАЈ НА АНКЕТАТА

Ви благодариме за учеството!
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