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Во јуни 2019 година ХЕРА спроведе телефонска анкета меѓу 800 испитаници, со
цел да се добие подобар увид во подготвеноста на родителите за воведување на
наставни содржини или изборен предмет во образованието, базирано врз моделот на
сеопфатно сексуално образование (ССО)1. Генерално, наодите од ова истражување
упатуваа кон тоа дека родителите имаат афирмативен став кон воведување на овој
изборен предмет. Имено, исклучително висок процент од родителите, кој се движи
меѓу 82 % и 96 %, се согласуваат младите да изучуваат теми кои се дел од сеопфатното
сексуално образование. Најголема согласност (95 %) постои за темите поврзани
со (1) Заштита од насилство врз жените, сексуалното насилство и насилството
на социјалните мрежи, (2) Услуги и медицинска помош при ризик од сексуално
преносливи инфекции и ХИВ, (3) Заштита од несакана бременост, (4) Механизми
за заштита на сексуални и репродуктивни права, (5) Промени во пубертетот. Иако
имаше висок процент на прифаќање (82 %), сепак, најмала согласност за потребата
од воведување на понудените теми родителите покажаа за стекнување сознанија за
значењето и давањето согласност на партнерот/ката при влегување во сексуален
однос, особено првиот. Гледано во целина, за прашањата поврзани со различностите
во сексуалната ориентација и родовата еднаквост, односно прашања кои се изучуваат
во рамки на темите за (1) Граѓански аспекти и (2) Род, родителите покажуваат помала
подготвеност за прифаќање, поддржувајќи ги традиционалните улоги на мажите и
жените во општеството.
Анкетата, исто така, покажа дека нема значајни разлики во согласноста кај
родителите на понудените теми од сеопфатното сексуално образование во
однос на нивниот пол, возраста, средината на живеење или економскиот
статус. Етничката припадност на родителите е асоцирана со значајна разлика
од аспект на ставот за воведување на содржини за сексуално образование.
Имено, кај родителите од македонска етничка припадност прифаќањето
да се изучуваат сите теми од сексуалното образование се движи меѓу 9097 %, додека кај родителите Албанци меѓу 81-95 %.
Истражувањето за ставовите на наставниците за воведување на ССО е еден вид
надоврзување на накусо опишаната телефонска анкета спроведена од ХЕРА во 2019
година. Разликата е во тоа што популацијата чиј став кон воведувањето ССО во
училиштата се проверува, наместо родителите, е наставниот кадар од основните
училишта од земјата. Притоа, за да се обезбеди можност за споредба, користени се
истите прашања во однос на темите, но додадени се и нови, релевантни за оваа група
испитаници.
1
Извештајот од ова истражување е достапен на https://hera.org.mk/istrazhuvane-osven-vladata-i-roditelite-kazhaa-

da-za-voveduvane-seksualno-obrazovanie-vo-uchilishtata/, и тоа на македонски, албански и англиски јазик.
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Ова истражување е фокусирано на процените и ставовите во врска со важноста на
содржините од сферата на сеопфатното сексуално образование, мотивите за негово вклучување или невклучување во образованието, како и на увидените пречки за
воведување на овие содржини во наставата кои ги имаат наставниците од основното
образование во земјава. Тоа претставува еден вид надоврзување на истражувањето
спроведено од ХЕРА во јуни 2019 година со родители на деца на школска возраст,
затоа што се користени истите прашања во однос на темите, за да се обезбеди можност за споредба, но додадени се и нови, релевантни за оваа група испитаници.
На онлајн прашалникот во кој се поставени прашања поделени во 4 групи,
дистрибуиран со поддршка на БРО (Биро за развој на образованието) на
Република Северна Македонија (РСМ), доброволно и анонимно одговорија вкупно 600 наставници – 500 кои држат настава на македонски и 100
кои наставата ја изведуваат на албански јазик. Од нив, 76,2 % се жени.
Просечната возраст на наставниците учесници во ова истражување е 43,3
години, а нивниот просечен работен стаж е 15,6 години. Истражувањето
се спроведуваше во периодот декември 2019 – јануари 2020 година.
Анализата на одговорите укажува, пред сè, на исклучително висок степен на
согласување дека секоја од наведените теми треба да биде застапена во наставата
во основните училишта. Распонот на афирмативни одговори се движи меѓу 89 и 99 %.
Во споредба со родителите, наставниците се во уште повисок процент согласни за
тоа дека предложените содржини треба да бидат дел од официјалните наставни планови, и тоа за следниве теми: заштита од сексуално насилство, вклучувајќи насилство
на социјалните мрежи, телесни промени во пубертетот, разликите меѓу половите и
родовата рамноправност и карактеристиките на здравите врски.
Во контекст на ваквиот висок процент на прифаќање, споредбата
на разликите во процентите на прифаќање на темите од ССО
меѓу наставниците од двата наставни јазика покажува дека
наставниците кои држат настава на македонски јазик дале повеќе позитивни одговори од колегите кои држат настава на
албански јазик за само две теми.
Учесниците во истражувањето беа замолени да ја проценат важноста на секоја од
наведените теми на скала од 0 – воопшто не е важно и не треба да биде застапено, до
3 – многу е важно и задолжително треба да биде застапено. Двете групи наставници,
во просек, за сите теми сметаат дека се многу важни (М > 2,5) или важни (М > 1,5).
Анализата на разликите меѓу двете групи наставници покажа дека наставниците
кои држат настава на македонски јазик имаат тенденција да ги проценуваат како
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поважни речиси сите теми, во споредба со колегите кои држат настава на албански
јазик. Разликите отсуствуваат само за овие две теми: дознавање кои се последиците
од дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација, и каде да се обратат за
медицинска помош во случај на ризик од ХИВ и СПИ (сексуално преносливи инфекции). Исто така, забележана е тенденција наставничките да им припишуваат поголема
важност на речиси сите теми (освен на две: запознавање со значењето од давање
согласност при сексуален однос, и индивидуалните и општествените последици од
дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација) од наставниците.
Околу една третина од наставниците би сакале да спроведуваат
настава во нивните училишта за наведените теми, главно затоа
што сметаат дека темите се важни или дека учениците би биле
заинтересирани. И кај двете етнички групи, околу една четвртина
од испитаниците би сакале да бидат обучувани под кои било
услови за реализација на ССО. Наставниците кои не би сакале
да учествуваат во нивната реализација како главни мотиви ги
наведуваат несоодветноста на темите за возраста (албански
наставен јазик), односно непостоењето врска меѓу предметот кој
го држат и темите од ССО (македонски наставен јазик).
Пречките за ефикасна реализација на ССО наставниците најмногу ги лоцираат
надвор од образовниот систем, па велат дека родителите или заедницата би имале
отпор кон тоа. Најголема разлика во перцепцијата кај двете групи се забележува во
однос на фреквенцијата на избирањето на препреките што би можеле да произлезат
од наставниците. Додека наставниците етнички Албанци сметаат дека отпорот кај
колегите би произлегол од природата на темите, наставниците кои држат настава на
македонски јазик во поголем процент проблемот го лоцираат во презаситеноста на
наставниците со промени во наставните планови.
Квалитативната анализа на отвореното прашање за коментар на темата
издвои 2 главни теми и неколку поттеми. Првата, најдоминантна главна
тема, е афирмација на потребата од воведување ССО во училиштата. Како
нејзини поттеми се идентификувани следниве: „ССО – да, но само надвор
од редовната настава“, „ССО е потребно, но не и дополнителен товар“,
„ССО – да, но уште е рано за оваа средина“, „ССО – да, но не во рацете на
наставниците“, „ССО – да, но не од мали нозе“ и „ССО – да, но да се внимава
на...“. Втората главна тема, која произлегува од помалиот број на одговори,
е отфрлање на воведувањето теми од сексуалното и репродуктивно здравје
во училиштата.
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Врз основа на наодите од оваа анкета, односно искажаните мислења на наставниот
кадар во основните училишта во нашата земја, може да се заклучи дека е создадена
почетна позитивна атмосфера за воведување формална настава за сексуално
образование која ќе ги покрива сите содржини препорачани од релевантните
меѓународни институции. Ова може да се тврди, пред сѐ, затоа што наставниците,
особено наставничките, генерално се свесни за важноста на темите, а сосема
задоволителен број од нив покажуваат и подготвеност да бидат вклучени во обука
и во реализација на содржините. Поволните услови за реализација на возрасносензитивна програма која ќе опфаќа широки теми од сферата на сексуалноста се
огледува и во тоа дека наставниците не се крајно некритични. Но нивната скептичност
во тоа дека реализацијата на ССО во училиштата би течела непречено не е поврзана
со капацитетите на образовниот систем, туку со тоа како иницијативата би била
прифатена од пошироката заедница, а пред сѐ, од родителите. Со оглед на идентификуваните потенцијални пречки, особено оние кои се искажани во отвореното
прашање, се препорачува, посебно во периодот на пилотирањето на програмата,
стимулирање на наставниот кадар во насока на обезбедување информации за
светските искуства од ефектите на воведување на сеопфатно сексуално образование
во другите земји, но и обезбедување поттици за нивно вложување во поддржувањето и имплементацијата на програмата.
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Емпириските докази недвосмислено потврдуваат дека соодветно спроведените
програми за ССО им помагаат на младите да прават информирани и одговорни
избори за врските и сексуалноста, и дека заедно со адекватно воспоставена мрежа
од сервиси за поддршка, придонесуваат тие релативно ефикасно да се штитат од
рани непланирани бремености, сексуално преносливи инфекции, родово засновано
насилство, особено сексуално, нерамноправност, експлоатација и слични ризици,
односно од последици за нивната добросостојба (пр. Burtney 2000; Haberland 2015;
Holden at al. 2015; UNESCO 2015). Иако во нашиот образовен систем внесувањето на
цели, содржини и активности од областа на сексуалното и репродуктивното здравје
и права во наставата во основните и средните училишта не отсуствуваа во целост,
искуствата од другите земји, наспроти аргументите за состојбата во врска со скудната
информираност на младите кај нас (ХЕРА 2010), силно ја афирмираат потребата од
воведување на ССО во рамките на формалниот образовен систем.
Врз основа на член 6, точка 1 и 2 и член 23 од Законот за Бирото за
развој на образованието2, в. д. заменик-директорот на Бирото за развој
на образованието донесе Решение за формирање на посебна Работна
група со мандат да му предложи на министерот за образование и наука
оптимален модел за реализација на сеопфатно сексуално образование
за основно и средно образование. Во периодот од март 2018 до ноември
2018 година, Работната група оствари неколку средби на кои се дискутираа
сите релевантни прашања поврзани со воведувањето на сеопфатно сексуално образование во формалниот систем на образование во Македонија,
почнувајќи од тоа која би била почетната возраст, дали е поадекватно
предметот да биде самостоен или содржините да се вградат во неколку
веќе постојни предмети, до тоа дали и како би се оценувале постигнувањата
на учениците и како би се спровела одржлива обука на наставниците.
Сите членови на Работната група ја поддржаа идејата за пилотирање на моделот пред
негово воведување во сите училишта, со цел да се добие увид во тоа кои се силните
страни, а што треба да се подобри, односно да се утврдат ефектите од реализацијата, како и да се обезбедат искуства кои ќе се одразат врз подобрување на наставните
содржини и методи и врз осмислувањето на што е можно поквалитетен план за

2
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2006, 142/2008, 148/2009, 69/2013, 120/2013, 148/2013 и 41/2014.
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воведување на овие содржини како дел од формалната настава во сите училишта.
Работната група, врз основа на систем на оценување на релевантни аспекти, предложи воведување на т.н. модифициран изборен предмет по ССО. Модификацијата се
состои, главно, во тоа дека предметот нема да биде нумерички оценуван.
Во 2019 година се изработи нацрт-наставна програма и
се изработи првичен Прирачник за наставници за нејзина
реализација, за возрасниот период од 12 до 14 години.
Mоделот на сеопфатно сексуално образование е усогласен со
последните препораки на УНЕСКО (UNESCO 2018) и вклучува
седум содржински дела кои треба да бидат изучувани во
образовниот систем, а адаптирани на возраста и потребите на
децата: (1) Род, (2) Врски и односи, (3) Тело и слика за своето
тело, (4) Сексуално и репродуктивно здравје, (5) Сексуалност,
(6) Насилство и (7) Граѓански аспекти.
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Примерок
Во истражувањето учествуваа вкупно 600 наставници – 500 кои држат настава на
македонски и 100 кои наставата ја изведуваат на албански јазик3. Од нив, 76,2 %
сежени. Просечната возраст на испитаниците е 43,3 години (SD = 9,8), а нивниот
просечен работен стаж е 15,6 години (SD = 10,2).

Инструмент
На испитаниците им е зададен онлајн прашалник кој се состои од прашања поделени
во 4 групи:
1.

демографски, вклучувајќи пол, возраст, должина на стаж, наставен предмет и самопроценет степен на религиозност;

2.

прашања за тоа дали избрани содржини од сферата на сексуалното и репродуктивното здравје треба да бидат вклучени во
наставата или не;

3.

прашања кои се однесуваат на мотивираноста на наставниците да
бидат обучени и да изведуваат настава по сеопфатно сексуално
образование;

4.

прашања кои бараат процена на важноста на секоја од
содржините (на скала од 0 – воопшто не е важно и не треба да
бидат вклучени во настава, до 3 – многу е важно и задолжително
треба да бидат вклучени во наставата) и увид во перцепцијата на
пречките за воведување ССО во формалната настава. Во овој дел
на прашалникот беше оставен и простор за отворени коментари.

3
За поедноставување на изразот при прикажување на наодите, на наставниците кои држат настава на македонски јазик
се реферира како на Македонци, а на наставниците кои држат настава на албански јазик се реферира како на Албанци,
иако ова не кореспондира во целост со реалноста.

МЕТОДОЛОГИЈА
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Постапка
Со посредство на БРО, електронскиот прашалник на македонски и на албански
јазик беше дистрибуиран до сите основни училишта на територијата на земјата.
Во упатството за одговарање беше посочено дека одговарањето е анонимно и
доброволно. Одговорите беа прибирани во периодот декември 2019 – јануари 2020
година.
Статистичката анализа на одговорите е направена со помош
на пакетот SPSS 20. Квалитативните податоци се обработени
со користење на тематска анализа, а релијабилноста на
категоризациите е проверувана со помош на повторување на
постапката.

РЕЗУЛТАТИ
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Кои теми треба да се вклучат во наставата и колку се тие важни за учениците?
Прашањата кои се однесуваат на тоа кои содржини би требало
(или не би требало) да бидат вклучени, беа директно преземени
од претходно спроведеното истражување (ХЕРА 2019) во кое за
мислење беа прашувани родители на деца кои се на училишна
возраст. Како што е сугерирано во воведот, причината за
преземањето на истите прашања беше можноста за директна
споредба меѓу одговорите на наставниците и на родителите.
На Графикон 1 е направена токму таа споредба. Претставени
се процентите на потврдни одговори за наведените прашања
добиени од испитаните наставници, споредени со испитаните
родители. На графиконот јасно се гледа дека, освен што и кај
двете групи постои изразен позитивен став за тоа дека наведените содржини би требало да бидат вклучени во формалната
настава во основното образование, меѓу наставниците и родителите постои висок степен на согласност и за приоритетноста на содржините. Статистички значајни разлики (p<0,01)
меѓу двете групи постојат само во однос на тоа дали треба да
се изучуваат содржини поврзани со: заштитата од сексуално
насилство, вклучувајќи насилство на социјалните мрежи,
телесните промени во пубертетот, разликите меѓу половите и
родовата рамноправност и карактеристиките на здравите врски.
За сите наведени теми каде што е идентификувана разлика,
наставниците дале афирмативен одговор во поголем процент
од родителите.
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Споредба на проценти на прифаќање на темите од ССО меѓу наставници и родители
(Nnast = 600, Nrod = 800)

Kое е значењето од давање согласност при сексуален однос, особено првиот

89

Кои се индивидуалните и општествените последици од дискриминацијата врз
основа на сексуалната ориентација

91
94

Како да се справат со притисоците од средината за да се има сексуален однос

97

Како се воспоставуваат здрави партнерски врски засновани на почитување,
а кои врски се штетни за адолесцентите
96

Кои се разликите меѓу жените и мажите и што значи еднаквиот третман
и рамноправноста
89

Дека сексуалните врски, желби и задоволството се природни,
а не срамни појави

94

За контрацепцијата за да се заштитат од несакана бременост

95

Како да реагираат и кому да се обратат кога нивните сексуални и репродуктивни
права се загрозени

98

Какви телесни промени се случуваат кај двата пола во тек на пубертет
94

Каде да се обратат за медицинска помош во случај на ризик од ХИВ и сексуално
преносливи инфекции

98

За различните форми на насилство и дека насилството, особено кон девојчињата,
има последици кон целото oпштество

99

Како да се заштитат од сексуалното насилство во секојдневниот живот и насилството
на социјалните мрежи
82

РОДИТЕЛИ
НАСТАВНИЦИ

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Важно прашање за подготовка на пристапот во презентирањето и подготовката
на содржините на ССО беше и тоа дали има значајни разлики во перцепцијата на
потребите да се изучуваат одредени теми меѓу наставниците кои држат настава на
македонски јазик и оние кои наставата ја реализираат на албански јазик. Споредбата
меѓу овие две групи наставници е претставена на Графикон 2.
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Споредба на проценти на прифаќање на темите од ССО меѓу наставници од двата
наставни јазика (Nmak = 500, Nalb = 100)

Kое е значењето од давање согласност при сексуален однос, особено првиот

88
90,6

Кои се индивидуалните и општествените последици од дискриминацијата врз
основа на сексуалната ориентација

93
90,2
93
94,4

Како да се справат со притисоците од средината за да се има сексуален однос
Како се воспоставуваат здрави партнерски врски засновани на почитување,
а кои врски се штетни за адолесцентите

97
96,8

Кои се разликите меѓу жените и мажите и што значи еднаквиот третман
и рамноправноста

99
95,4
79

Дека сексуалните врски, желби и задоволството се природни,
а не срамни појави

90,8
94
94,2

За контрацепцијата за да се заштитат од несакана бременост

96
94,4

Како да реагираат и кому да се обратат кога нивните сексуални и репродуктивни
права се загрозени
Какви телесни промени се случуваат кај двата пола во тек на пубертет

99
97,4

Каде да се обратат за медицинска помош во случај на ризик од ХИВ и сексуално
преносливи инфекции

99
96,8

За различните форми на насилство и дека насилството, особено кон девојчињата,
има последици кон целото oпштество

98
98,8

Како да се заштитат од сексуалното насилство во секојдневниот живот и насилството
на социјалните мрежи

100
98
0
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Статистичката анализа открива дека разлики меѓу наставниците Македонци и Албанци
има само во однос на потребата за изучување на следниве две теми – сексуалното
задоволство и давањето согласност за сексуален однос, особено првиот. И за
двата аспекта, наставниците кои држат настава на албански јазик во помал процент
се изјасниле како за релевантни содржини кои би требало да бидат застапени во
официјалниот наставен план.
Наставниците беа прашани за тоа да ја проценат важноста на секоја од
наведените теми, на 4-степена скала (од 0 – воопшто не е важно и не треба
да се вклучи, опција за одговарање на оние кои не се согласуваат дека
треба да биде содржина во наставата, до 3 – многу е важно и задолжително
треба да се вклучи во наставата). Просечните процени од наставниците од
двата наставни јазика се прикажани на Графикон 3.
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Споредба на просечната припишана важност на темите од ССО меѓу наставници од
двата наставни јазика (Nmak = 500, Nalb = 100)

1.
2.
3.
4.
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10.
11.
12.
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АЛБАНЦИ

2,03

2.2
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2,66
2,49
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2.4
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2

2.7

2,58
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Како да се заштитат од сексуалното насилство во секојдневниот живот и насилството на социјалните мрежи
За различните форми на насилство и дека насилството има последици кон целото општество
Каде да се обратат за медицинска помош во случај на ризик од ХИВ и сексуално преносливи инфекции
Какви телесни промени се случуваат кај двата пола во текот на пубертетот
Како да реагираат и кому да се обратат кога нивните сексуални и репродуктивни права се загрозени
За контрацепцијата за да се заштитат од несакана бременост
Сексуалните врски, желби и задоволството се природни, а не срамни појави
Кои се разликите меѓу жените и мажите и што значи еднаквиот третман и рамноправноста
Како се воспоставуваат здрави партнерски врски засновани врз почит, а кои врски се штетни за адолесцентите
Како да се справат со притисоците од средината за да се има сексуален однос
Кои се индивидуалните и општествените последици од дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација
Кое е значењето од давање согласност при сексуален однос, особено првиот

Како што е очигледно од Графикон 3, и двете групи наставници, во просек, за сите
теми сметаат дека се многу важни (М > 2,5) или важни (М > 1,5). Анализата на разликите
меѓу двете групи наставници покажа дека меѓу оние кои држат настава на македонски
и оние кои држат настава на албански јазик постојат статистички значајни разлики за
повеќето теми. Сите кај кои постои разлика се во ист правец – повисоко се вреднувани
како важни од наставниците кои држат настава на македонски. Разликите отсуствуваат
(p > 0,5) само за овие две теми: дознавање кои се последиците од дискриминацијата
врз основа на сексуалната ориентација и каде да се обратат за медицинска помош
во случај на ризик од ХИВ и СПИ). Сите аспекти каде што е идентификувана разлика,
повисоко се оценети според важноста од наставниците кои држат настава на
македонски јазик.
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Разликите во процената на важноста на темите се еднакво зачестени доколку се
направат споредби според полот на наставниците (Графикон 4). Така, нема статистички значајни разлики меѓу наставничките (кои за сите теми даваат повисоки
оценки од перспектива на важноста) и наставниците, исто така само за две од
темите: запознавање со значењето од давање согласност при сексуален однос,
особено првиот, како и со тоа кои се индивидуалните и општествените последици
од дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација.

Графикон 4.

Споредба на просечната припишана важност на темите од ССО меѓу наставници и
наставнички (Nmas = 143, Nzen = 457)
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Како да се заштитат од сексуалното насилство во секојдневниот живот и насилството на социјалните мрежи
За различните форми на насилство и дека насилството има последици кон целото општество
Каде да се обратат за медицинска помош во случај на ризик од ХИВ и сексуално преносливи инфекции
Какви телесни промени се случуваат кај двата пола во текот на пубертетот
Како да реагираат и кому да се обратат кога нивните сексуални и репродуктивни права се загрозени
За контрацепцијата за да се заштитат од несакана бременост
Сексуалните врски, желби и задоволството се природни, а не срамни појави
Кои се разликите меѓу жените и мажите и што значи еднаквиот третман и рамноправноста
Како се воспоставуваат здрави партнерски врски засновани врз почит, а кои врски се штетни за адолесцентите
Како да се справат со притисоците од средината за да се има сексуален однос
Кои се индивидуалните и општествените последици од дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација
Кое е значењето од давање согласност при сексуален однос, особено првиот

Статистичката анализа покажа дека припишувањето на степенот на важност на
дадените теми не е во корелација со стажот, возраста и самоизвестениот степен на
религиозност на испитаните наставници.
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Дали наставниците се мотивирани да спроведуваат и да бидат обучени за
реализација на настава за ССО?
Околу една третина од наставниците (Графикон 5) би сакале да
спроведуваат настава во училиште за наведените дванаесет теми.
Околу 40 % наставници од двата наставни јазика се изјасниле
дека не би сакале да спроведуваат ваква настава, а останатите
не се сигурни.

31,4

28,1

29,4

33,5

39,2

Заинтересираност за држење настава за наведените теми (Nmak = 500, Nalb = 100)

39,6

Графикон 5.

МАКЕДОНЦИ
АЛБАНЦИ
ДА

НЕ

НЕ ЗНАМ

Наставниците беа прашани и дали би сакале да бидат обучени
за реализација на ССО. Од наставниците кои држат настава на
македонски јазик, 51,9 % не би сакале, 21,8 % би сакале само
ако обуката трае кратко, а 26,3 % би сакале кои и да се условите.
Процентот на наставници кои држат настава на албански јазик,
а се заинтересирани за обука под какви било околности, е
идентичен – 26,5 %, а категорични дека не сакаат се околу 60 %.
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На Графикон 6 се прикажани одговорите на наставниците кои се заинтересирани да
држат настава за наведените теми, за тоа кои се нивните главни мотиви4, засебно за
наставниците кои држат настава на македонски и на албански јазик. Како што покажува графичкиот приказ на резултатите на ова прашање, за наставниците од двете
етнички групи доминираат одговори кои упатуваат на мотиви поврзани со важноста
на содржините и претпоставената заинтересираност на учениците. Не е мал бројот
на наставници, особено етнички Албанци (32,4 %), кои имаат мотиви алтернативни
на предложените (тие не беа соопштени во отворениот дел на прашањето).
Наставниците кои предаваат на албански наставен јазик, а кои се изјасниле дека не
би сакале да учествуваат во реализација на овие теми, одлуката ја темелат главно
врз мнението дека содржините не се соодветни за адолесценти на возраст од 1214 години, како и на претпоставката дека учениците не би биле заинтересирани за
овие теми. Кај наставниците кои држат настава на македонски јазик, отсуството на
заинтересираност за држење настава по ССО се сведува, главно, на тоа дека не
гледаат врска меѓу предметот/ите кои ги држат и наведените содржини, или на
преоптовареноста (Графикон 7).
Мотиви за вклучување во настава по ССО кај наставниците кои би сакале да ги
реализираат темите (Nmak = 167, Nalb = 30)

96,5

Графикон 6.
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1.

Претпоставувам дека кај учениците ќе има голем интерес

2.

Мислам дека темите се многу важни

3.

Би било корисно за да го надополнам фондот на часови

4.

Самите теми за мене лично се предизвик

5.

Мислам дека би ми било од корист за напредување во кариерата

6.

Друго

2,7
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Кумулативните проценти за графиконите 6 и 7 надминуваат 100 % бидејќи беше дадена можност за избирање на повеќе
од еден понуден одговор.
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Причини поради кои наставниците не би сакале или не знаат дали би сакале да
реализираат теми од ССО (Nmak = 333, Nalb = 70)

32,4
28,4

Друго
2,7

Не гледам врска меѓу мојот предмет и темите

43,9

2,7

Сметам дека родителите би имале проблем со овие теми

22,5

Стравувам од проблеми поради природата на темите

17,5

Општо земено, преоптоварен/а сум со работа

16,4

Некои од темите се против моите лични уверувања

4,7

8,1

2,7

Имам доволно часови и сѐ друго би ми било товар

23,7

Мислам дека темите не се за ученици од 12-14 години

35,1

Претпоставувам дека кај учениците нема да има голем интерес

6,4
0
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Кои се перципираните пречки за реализација на ССО во училиштата?
На испитаниците им беше дадена можност да изберат најмногу
три од неколку понудени опции (или да надополнат своја) за тоа
каде ги гледаат потенцијалните пречки за реализација на ССО
во училиштата. Нивните одговори, поделени според наставен
јазик, се прикажани на Графикон 8.
Графикон 8.

Перципирани пречки за реализација на ССО во училиштата (Nmak = 500, Nalb = 100)

21
18,7

Друго
Незаинтересираност кај децата да се дискутира
за сексуалноста во рамки на наставата

21

13,2

50

Mожноста за отпор од страна на родителите

52,5

Oтпорот кај наставниците да се обучуваат
дополнително во сосема нова сфера

22
20,7
11

Oтпорот кај наставниците за постојано внесување
новини во наставните планови и програми

32

Oтпорот кај наставниците да се занимаваат со теми
од сферата на сексуалноста

52

29,4

64

Неподготвеност на заедницата за тоа децата да учат
за вакви теми

59,4
0
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Интересно да се забележи дека постои релативно висок степен на согласност
меѓу наставниците од двата наставни јазика во перцепцијата на тоа кои се главните
пречки за воведување, односно спроведување на ССО во училиштата. И двете
групи најчесто ги избираат неподготвеноста на заедницата за тоа адолесцентите да
учат за теми од сферата на сексуалноста на училиште, како и можноста за отпор
од стана на родителите. Со други зборови, тие пречки ги гледаат најмногу надвор
од образовниот систем. Најголема разлика во перцепцијата кај двете групи се
забележува во однос на фреквенцијата на избирањето на препреките што би можеле
да произлезат од наставниците. Додека наставниците етнички Албанци сметаат дека
отпорот кај колегите главно би произлегол од природата на темите, наставниците
кои држат настава на македонски јазик во поголем процент проблемот го лоцираат
во презаситеноста на наставниците со промени во наставните планови.
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Што наставниците сметаат дека е важно да се каже за ССО?
На испитаниците им беше оставена можност да дадат коментар
во врска со темата на прашалникот за кој сметаат дека е
релевантен. Со помош на тематска анализа, издвоени се неколку
категории на пораки кои наставниците ги адресираат во врска
со воведувањето теми од ССО во наставниот процес.
Најбројни се реакциите кои ја афирмираат потребата за воведување теми од сферата
на сексуалното и репродуктивното здравје. За илустрација, приложен е дел од
највпечатливите изјави кои се базираат врз поддршка на процесот5:
„Воведувањето на ваков предмет многу би им помогнал на
учениците – младите луѓе, за нивен здрав психички и физички
развој, па дури и емоционален или духовен, ако повеќе сакате.
Дефинитивно, како една тема или барем лекција мислам дека
треба да се посвети на љубовта, и/или на водењето љубов и
имањето сексуален однос, разликите меѓу двете... накратко, би
рекол само ОЧАЈНО НИ Е ПОТРЕБНО ВОВЕДУВАЊЕ НА ВАКОВ
ПРЕДМЕТ, НО НЕ КАКО ИЗБОРЕН, ТУКУ КАКО РЕДОВЕН ПРЕДМЕТ!“
„Темата е многу важна. Сексуалната едукација на учениците е
еднакво важна како и останатите знаења. МОН и БРО во иднина
треба да се потрудат овој предмет да биде воведен во основното
образование и да биде изготвена соодветна програма.“
„Многу би сакал да се воведе Сексуално образование наместо
другите изборни предмети кои претставуваат товар на учениците
и прекувремено останување во училиштата.“
„Мое мислење е дека многу е важно и доста значајно учениците
од рана возраст да се едуцираат и информираат за прашања
кои се ’табу‘ во нашето општество. Отпор имало, има и ќе има
кога е во прашање сексуалното воспитување во основното

5
Сите изјави кои се дадени како илустрација се презентирани со најминимални можни промени (незначителни интервенции во правописот или фонтот) за да се задржи автентичноста.
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образование од различна природа (било од семејствата,
родителите, наставниците, т. е. околината). Со добро осмислен
план и програма за овој вид на образование, адаптирана на наши
услови, а не препишана или преземена од некоја друга земја, се
надевам дека ќе се имплементира во нашиот образовен систем
и не како пилот-проект, туку како системско решение.“
Сепак, мора да се има предвид дека, во голем дел, афирмативните изјави содржат
извесна доза на амбиваленција, односно придружени се со дополнување во кое се
изразува сомнеж, претпазливост, оградување или надополнување. Така, во рамките
на оваа голема тема се издвојуваат неколку поттеми. Едната, која може да се нарече
„ССО – да, но само надвор од редовната настава“, извира од потребата поддршката
да се даде само под услов содржините да се совладуваат надвор од редовниот
наставен план и да ги изведуваат лица кои не се наставници во школото. Од десетина
изјави во кои провејува оваа порака, ги издвојуваме следниве:
„...тоа да биде како некој воннаставен курс/обука или нешто слично.“
„Мислам дека на оваа тема треба да говори навистина стручен и спремен
тим поврзан со медицината...“
„Мислам дека поефективно би било ако постои канцеларија во училиштата за да се информираат учениците од оваа област (индивидуална
работа со учениците)“.
Другата поттема која го поддржува, но истовремено и делумно го проблематизира
воведувањето на ССО како дел од редовната настава, се осврнува на преоптовареноста на учениците и наставниците. Така, се предлага сместување на содржините низ
различни предмети, или само се негодува од можноста за внесување дополнителни
часови во наставниот план. Оваа поттема, која би можела да се наслови како „ССО е
потребно, но не и дополнителен товар“, најдобро се илустрира со следниве коментари:
„Поради преголемиот број наставни предмети, мислам дека
треба малку да подзапреме. Сексуалното образование може да
биде тема во постојниот предмет биологија... Сигурна сум дека
ваков начин на обработка на вакви теми е многу поефектен и со
многу подобри резултати.“
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„Не е потребен уште еден предмет.“
„Јас предавам биологија и овие теми се застапени во наставниот
план и програма за 9 одделение. Мислам дека оваа возраст на
учениците е соодветна за овие теми и сметам дека нема потреба
од воведување на дополнителен предмет, затоа што ќе им биде
дополнително оптоварување на учениците со веќе и онака
големиот број на часови. Или, доколку се воведе, да биде од 8
одделение.“
„Ништо не се укинува, само се воведуваат новости, и потребни
и непотребни. Сето ова може да се објасни со едно предавање,
не е потребно воведување дополнителни предмети.“
Дел од наставниците кои ја прифаќаат важноста на содржините, амбиваленцијата ја
искажуваат низ скептичноста околу подготвеноста на нашето општество за воведување вакви содржини во училиштата. Поттемата „ССО – да, но уште е рано за оваа
средина“, произлегува од констатации какви што се следниве:
„Мислам дека нашето општество е сѐ уште традиционално и не е доволно
подготвено за 21 век, а тоа е затоа што ние луѓето го создаваме такво. За
жал, за нешто што е природно и нормално ние страхуваме да говориме, а
до кога ќе биде така, зависи од нас самите.“
„Нашата заедница сѐ уште не е подготвена за ваков предмет, сексуалното
образование сѐ уште е табу-тема. Младите ги црпат информациите од
Интернет, што не е добро, бидејќи на сајтовите секој може да напише нешто
од свое гледиште.“
„Нашето училиште се наоѓа во рурална мултиетничка средина (Македонци, Турци, Бошњаци, Албанци). Земајќи го моето долгогодишно искуство,
овдешното население форсира да живее премногу традиционално.
Тргнувајќи од тоа, мислам дека 95 % од населението ќе има отпор за изучување на овие теми.“
Мал дел од наставниците главниот акцент го ставаат на загриженоста за компетенциите
на колегите да изведуваат ваков вид настава, формирајќи уште една поттема, „ССО –
да, но не во рацете на наставниците“:
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„Мислам дека одлично би било ова да се реализира во школите,
но тоа треба да го прават стручни лица, лекари сексолози, а не
јас како обичен наставник кој би се изгубил во предавањето за
време на часот.“
„Би требало младите да се едуцираат дополнително, но не од
наставници туку од стручни лица кои се добро обучени и знаат
да одговорат на сите прашања кои ги интересираат учениците.
Наставниците се и премногу ангажирани со сѐ и сешто (папирологија), ова ќе биде дополнителен товар, а и реално една
неколкучасовна обука не нѐ прави стручњаци од некоја област.“
Мошне мал дел од наставниците ја проблематизираат соодветноста на ССО за возраста,
велејќи дека треба да биде воведен најрано од деветто одделение: „ССО – да, но не
од мали нозе“. Овие се типичните изјави:
„За нивната возраст, верувам дека е потребно да бидат поинформативни
за горенаведените точки, но мислам дека предметот звучи многу грубо за
возраста на учениците. Но во принцип, поддржувам да се изучува сексуално
образование, но во предметна настава, по мое мислење, во 9 (деветто)
одделение.“
„Овие теми се наменети за средношколци.“
„Овие се деликатни теми кои не се за оваа возраст на ученици. Имајќи
предвид повеќе фактори, можни се и контрапродуктивни последици.“
Најнакрај, меѓу наставниците кои даваат поддршка се јавува уште една поттема, во
која амбиваленцијата е најмалку изразена, а се сведува на добронамерни совети за тоа
како да се воведе предметот без да се „навлече“ отпор од средината. Поттемата „ССО
– да, но да се внимава на...“ може да се илустрира со следниве изјави:
„Доколку се одреди наставен предмет што ќе биде единствено со содржини за сексуалноста, сметам дека ќе има отпор
од голем број родители, бидејќи и за нив ова е табу-тема...
Можеби за почеток би било мудро повеќе да се ’рекламира‘
изборниот предмет Унапредување на здравјето, па понатаму да
се испитаат можностите за воведување само на содржини за
сексуалноста.“
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„Пропагандата за оваа тема треба да биде правилно одмерена и
приспособена за возраста на учениците. Треба да се едуцираат
наставници кои навистина ќе ја реализираат програмата за да се
оствари нејзината цел, а не само оние на кои им фалат часови.“
„Темите од сферата на сексуалноста се многу важни и потребни,
особено за учениците од осмо и деветто одделение, но
стручната подготвеност и заинтересираност на наставниците
да обработуваат вакви чувствителни теми со учениците е на
многу ниско ниво. Затоа предлагам наставниците кои ќе ги
реализираат овие содржини да бидат стручно подготвени и
силно мотивирани да издржат пред негативните притисоци од
родителите и заедницата.“
„Добро е што се размислува за издвоен предмет, затоа што во
наставата по биологија не се доволно застапени содржини за
сексуално образование. Предметот во никој случај не смее да
биде дополнување на часови за наставници кои немаат доволен
фонд. Часовите да бидат интерактивни, од типот на Прирачникот
за животни вештини. Добро е во реализацијата на темите да се
вклучат стручните соработници (психолози).“
Втората главна тема извира од отфрлачки став кон ССО. Изјавите кои припаѓаат на оваа
тема се главно куси, неелаборирани, или нудат само еден дециден аргумент. Важно е
да се нагласи дека вакви недвосмислено негативни изјави има многу малку, односно
помалку од 10 % од вкупниот број на изјави. На пример:
„Мислам дека се соочуваме со премногу експерименти во образованието.“
„Да не се воведува такво нешто затоа што ќе има контраефект кај
учениците, бидејќи такво нешто можат да им објаснат само родителите, а
не и наставникот.“
„...има многу поважни работи кои треба прво да се ’средат‘ во образованието, доста само перете пари со несоодветни семинарчиња на кои само
читате Пауерпоинт, а истовремено праќате на работа како наставници
партиски потрчковци кои не сакаат деца.“
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Ставовите на наставниците искажани во оваа електронски спроведена анкета
сугерираат дека во основните училишта во нашата земја постои генерален
афирмативен став кон потребата за воведување формална настава за сексуално
образование, а која главно произлегува од свесноста за важноста на овие теми
во развојот на децата. Не е идентификувана тема кон која постои повеќе отпор
отколку прифаќање, иако на секоја тема не ѝ се придава еднаква важност. Иако
нема гаранција дека сите содржини би наишле на широко одобрување, особено
поради забележаната тенденција проценетата важност на темите да биде асоцирана
со сфаќањето дека сексуалното образование треба, пред сѐ, да служи за заштита од
несакани последици, а не да ја третира сексуалноста и од позитивниот аспект, сепак,
може да се каже дека наставниците разбираат дека програмата е комплексна, дека
може да предизвика контроверзни реакции кај различни заинтересирани страни и
дека може да наиде и на бариери. Со оглед на ова, а земајќи предвид и дека сосема
задоволителен број наставници покажуваат и подготвеност да бидат вклучени во
обука и во реализација на содржините, може да се каже дека на наставниците треба
во имплементацијата на ССО да се гледа како на силен партнер во поддршката на
ССО. Дополнителна потврда за тоа е дека пречките во успешноста на реализацијата
на програмата во училиштата тие не ги лоцираат доминантно во образовниот систем,
туку надвор од него.
Идентификуваните потенцијални бариери, особено оние кои
се искажани во отвореното прашање, може да се искористат
како појдовна основа за создавање стратегија за соодветно
стимулирање на наставниците како најважен партнер во реализацијата на ССО. Оттука, неопходно е да се преземат мерки
за темелно информирање на наставниот кадар и педагошкопсихолошките служби за светските искуства од ефектите на
воведување на сеопфатно сексуално образование во другите
земји, за ставовите на родителите и креаторите на политиките
во земјата и за ставовите и потребите на самите ученици. Овој
процес мора да се одвива паралелно со осмислување на
соодветни поттици за наставниците низ партиципативен процес
во кој тие самите би имале клучна улога во нивното дефинирање.
Со вакво партнерство, втемелено врз уважување и на потребите
на лицата кои ќе бидат идни реализатори на оваа исклучително
важна и мошне комплексна програма, може да се очекува висок
степен на посветеност за нејзина реализација.
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