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ВОВЕД 

Меѓуврсничкото насилство  е една од најзастапените форми на насилство и 

виктимизација во училишните средини (Nansel и колегите, 2001). И покрај тоа 

што се забележува глобален пад во застапеноста на меѓуврсничкото 

насилство, 32% или еден од тројца ученици пријавиле дека биле жртви на 

меѓуврсничко насилство од страна на нивните соученици во последниот месец 

(UNESCO, 2019, стр. 7). Иако трендот на опаѓање на застапеноста на 

меѓуврсничкото насилство е присутен и во Северна Македонија, сепак 

превенцијата и сузбивањето на меѓуврсничкото насилство во земјава сè уште 

останува тема за која се потребни понатамошни истражувања врз основа на 

кои ќе се подготват политики кои соодветно ќе се имплементираат во 

училиштата и во релевантните институции. 

Иако во Северна Македонија се спроведени неколку истражувања на темата 

(види Божиновска и Демерџиев, 2014; Стојчевска, 2019; Битољану, Ајдари и 

Змијанац Пирковска, 2020), неопходно е проблемот со меѓуврсничкото 

насилство да се разгледува и истражува од разни аспекти, опфаќајќи ги сите 

чинители кои се дел од процесот на превенција и справување со 

меѓуврсничкото насилство. Најголем дел од погоре споменатите истражувања 

се фокусираат на перцепциите, ставовите и искуствата на учениците со 

меѓуврсничкото насилство, па оттука сметаме дека е нужно да се придонесе 

кон постоечката литература во оваа област, истражувајќи ги перцепциите и 

доживувањата на учениците за улогата на другите чинители релевантни за 

проблемот.  Понатаму, еден аспект кој е недоволно истражен во земјава е и 

интерсекционалноста помеѓу меѓуврсничкото насилство и сексуалната 

ориентација. Бројни истражувања укажуваат дека во споредба со 

хетеросексуалните лица, ЛГБТИКА+ лицата се поподложни на меѓуврсничко 

насилство, особено во периодот на детството и адолесценција (Wernick, Kulick 

и Inglehart, 2013; Munoz-Plaza, Quinn и Rounds, 2002; Williams и колегите, 2003; 

Elinoff, Chafouleas и Sassu, 2004; Espelage и Swearer, 2008; Espelage и 

колегите, 2008; Fedewa и Ahn, 2011; Collier, Bos и Sandfort, 2013; Abreu и 

колегите, 2016; Crothers и колегите, 2017; UNESCO, 2019). 



Концептуализирајќи ја оваа студија, врз основа на личните искуства како 

ученици, искуствата од работа на темата, но и преку приказните кои ги 

слушаме во нашето опкружување, појдовме од претпоставката дека 

училишните педагошко-психолошки служби се предоминантно перцепирани од 

страна на учениците во негативна конотација, најчесто поради фактот дека 

учениците се упатени во овие служби за да бидат „искарани“, поради тоа што 

„направиле нешто лошо“ или пак не се однесувале согласно правилата. 

Ваквите ситуации неретко придонесуваат овие служби да се гледаат како 

„лошиот полицаец“, значително ограничувајќи ја перцепцијата на учениците за 

нивната  улога. 

Превенцијата и справувањето со меѓуврсничкото насилство во училишната 

средина бара сеопфатен пристап со интервенции на повеќе нивоа, како и 

вклучување на повеќе релевантни чинители, почнувајќи од училишниот кадар 

(стручна служба и наставници/професори), учениците, па се до родителите. 

Литературата ги препознава психолозите и педагозите кои работат во 

училишните средини како едни од клучните актери во процесот на сузбивање 

на меѓуврсничкото насилство (Elinoff, Chafouleas и Sassu, 2004; Waasdorp и 

колегите, 2011; Espelage, Polanin и Low, 2014). Дополнително, како составен 

дел од училиштето, перцепцијата на учениците за работата на педагошко-

психолошките служби и нивната успешност се поврзува со перцепциите на 

учениците за самото училиште, односно училишната средина (Furlong и 

колегите, 1996; Waasdorp и колегите, 2011; Wang, Berry и Swearer, 2013). 

Поаѓајќи од погоре напишаното, оваа студија ги истражува перцепциите на 

учениците за улогата на училишните педагошко-психолошки служби во 

средните училишта во превенцијата и справувањето со меѓуврсничкото 

насилство, како и потенцијалните разлики во перцепциите помеѓу 

хетеросексуалните и ЛГБТИКА+ ученици. Земајќи предвид дека сеопфатна 

студија на оваа тема изискува многу човечки и финансиски ресурси, целта на 

оваа студија е пред сè да креира сеопфатна методологија за истражување на 

темата, а потоа истата да ја пилотира во три средни училишта на територија на 

Град Скопје. На овој начин, наодите од истражувањето ќе обезбедат нови, 

релевантни информации за реалните состојби кои ќе бидат основа за 

понатамошно, посеопфатно истражување на оваа тема. Оттука, 



истражувачкото прашање кое оваа студија се обидува да го одговори е што 

влијае врз креирањето на перцпеција на средношколците за улогата на 

стручните служби во превенцијата и справувањето со 

меѓуврсничкото насилство во средните училишта? Со цел да 

обезбедиме подетални информации за проблематиката која ја разработуваме, 

оваа студија се обидува да го одговори и потпрашањето што влијае врз 

одлуката на учениците да ја посетат училишната стручната служба 

за проблеми поврзани со меѓуврсничко насилство? 

Користејќи мешан методолошки пристап, започнуваме со квантитативна 

анализа на примарни податоци, добиени од електронски спроведена анкета со 

ученици од три средни училишта во Град Скопје. Поаѓајќи од теоретските 

концепти за училишна средина и различни нивоа на интервенции за 

спречување и справување со меѓуврсничкото насилство генерално, но и кога 

тоа е врз основа на сексуална определба и родов идентитет, оваа студија 

пробува да даде одговор на истражувачкото прашање и потпрашање. Потоа се 

свртуваме кон подлабинска, квалитативна анализа со цел да откриеме 

дополнителни информации кои ќе ги збогатат наодите од квантитативната 

анализа, вклучувајќи и за интерсекционалноста помеѓу сексуалната 

ориентација и меѓуврсничкото насилство.  

Во првото поглавје од оваа студија е дадена концептуалната рамка, 

претставени се клучните термини и концепти кои се користат во 

истражувањето, како и преглед на постоечката литература во оваа област. 

Второто поглавје ја образложува теоретската рамка која се користи како основа 

за истражувањето и дава преглед на хипотезите, варијаблите кои се користат 

во квантитативната анализа, како и концептите и истражувачките прашања кои 

се користат во квалитативната анализа. Во третото поглавје се објаснува 

методолошкиот пристап, во четвртото следи анализата и дискусија на 

резултатите, а се завршува со заклучоци и предлог препораки за надлежните 

институции.  



1. КОНЦЕПТУАЛНА И ТЕОРЕТСКА РАМКА 

Како што се наведува во воведот, фокусот на ова истражување е перцепцијата 

на средношколците за улогата на стручните служби (со особен фокус на 

училишните психолози) во справувањето со меѓуврсничкото насилство во 

училишната средина. Акцентот на психолошката поддршка во училиштето го 

ставаме врз светогледот на учениците, поаѓајќи од Роџерсовата теорија за 

терапија (советување) (1951), која како централен субјект ја зема личноста, 

односно клиентот, што во случајот е средношколецот. Пристапот во 

Роџерсовата теорија (1977)  е феноменолошки каде фокусот е ставен на 

непосредните доживувања и сфаќања на средношколците. Ова  подразбира 

недирективно (неавторитативно) советување, односно активно слушање од 

страна на училишните психолози за личните феноменолошки перспективи на 

средношколецот-клиент во врска со неговите доживувања и објаснувања за 

одреден настан или состојба (Rogers, 1977). Оттука, училишниот психолог 

треба да е автентична и емпатична личност, спремна да го сослуша 

средношколецот и да му пристапи од безусловно позитивен агол на гледање, 

без осуда, ами обезбедување на чувство на сопственост на резонирањето на 

средношколецот-клиент преку ставање во „неговата кожа“ (Rogers, 1992).  

Адресирањето и справувањето со меѓуврсничко насилство бара сеопфатен 

пристап кој таргетира развивање на политики на повеќе нивоа, не само 

хоризонтални, туку и училишни/интерни политики. Дотолку повеќе, вклучува 

бројни, различни актери во и вон училишната средина. Во секој случај, оваа 

пилот-студија има лимитиран опфат, пред се поради потребата од создавање 

на сеопфатна рамка за истражување на проблемот, врз основа на чии наоди ќе 

може да се пристапи кон подготовка на препораки за политики. 

Бидејќи литературата нуди различни дефиниции за клучните поими опфатени 

во ова истражување, во првото поглавје се започнува со концептуализација, 

односно претставување на клучните термини и концепти користени во ова 

истражување, вклучувајќи ги меѓуврсничкото насилство; сексуалната 

ориентација, родов идентитет и родово изразување; меѓуврсничкото 

насилство врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет и родово 

изразување; училишната средина (клима) и стручните служби.  



Дополнително, во ова поглавје е претставен прегледот на литературата за 

меѓуврсничко насилство, како и правната рамка која го уредува 

функционирањето на средните училишта во Република Северна Македонија, 

со фокус на работата на педагошко-психолошките служби во контекст на 

пошироката училишна заедница. Ова поглавје завршува со утврдување на 

јазот во литературата. 

1.1. Меѓуврсничко насилство  

Меѓуврсничкото насилство (анг. bullying) е облик на агресивно однесување кое 

е повторливо, намерно и кое вклучува нерамнотежа на моќ помеѓу сторителот 

и жртвата (Olweus, 1997). Истото вклучува директни и индиректни облици на 

агресија (Elinoff, Chafouleas и Sassu, 2004, стр. 889). Директните облици на 

агресија вклучуваат исмевање, удирање, туркање и други облици на 

однесување, додека во индиректните облици на агресија се вбројуваат 

озборувањето, исклучувањето и крадењето (Waasdorp и колегите, 2011, стр. 

116). Elinoff, Chafouleas и Sassu (2004, стр. 189) зборуваат и за проактивно и 

реактивно меѓуврсничко насилство во зависност од почетната причина за 

впуштање во истото, како и индивидуално и групно во зависност од бројот на 

учесници. Визулизацијата на меѓуврсничко насилство според овие параметри е 

прикажано во Графички приказ 1. 

  



Графички приказ 1:  Меѓуврсничко насилство1 

 

Покрај почетната причина и бројот на учесници, меѓуврсничкото насилство 

може да се разликува и според обликот кое го поприма или просторот во кое се 

јавува (на пр. физичко, вербално, односно насилство или алтернативна 

агресија насочена кон нанесување штета врз нечии врски или општествен 

статус, сексуално, сајбер насилство итн), но и поради основата врз која се 

случува како на пример социоекономскиот статус, изгледот, потеклото, расата, 

етничката припадност, сексуалната ориентација, полот, родовиот идентитет и 

изразување итн (Simmons, 2002; Underwood, 2003; McGrath, 2007; Agirdag и 

колегите, 2011; Crothers и колегите, 2017; Ќостарова-Унковска, 2018, 2019; 

UNESCO, 2019). Возраста влијае врз интензитетот на меѓуврсничкото 

насилство, односно истражувањата покажуваат дека неговата зачестеност и 

застапеност опаѓа со возраста на лицето (Fedewa и Ahn, 2011; UNESCO, 2019). 

Едновремено, истражувањата укажуваат дека со растењето на учениците се 

 

1Преземено од Elinoff, Chafouleas и Sassu, 2004, стр. 889. 



менува и формата на меѓуврсничко насилство, односно додека во пониските 

нивоа на образование (на пример основни училишта) е позастапено физичкото 

насилство, во повисоките нивоа, на пример во средните училишта, позастапено 

е индиректното насилство, манифестирано како навреди, озборување, 

избегнување итн (Olweus, 1997; Nansel и колегите, 2001). Како што беше 

напоменато претходно, ова истражување се фокусира на меѓуврсничкото 

насилство кај учениците во средните училишта во Северна Македонија,  

1.2. Сексуална ориентација, родов идентитет и родово 

изразување  

Сексуалната ориентација може да се опише како сплет на физичките, 

емотивните, духовните и менталните привлечности кај едно лице  и тие 

можат да бидат насочени кон лица од спротивниот пол (хетеросексуалност), 

кон лица од истиот пол (хомосексуалност) или кон лица од обата пола односно 

бисексуалност. Исто така, луѓето може да бидат несигурни во однос на 

сопствената сексуална ориентација, да чувствуваат привлечност кон други 

лица без разлика на нивната сексуалната ориентација или родовата определба 

(пансексуалност), додека пак некои луѓе се асексуални, односно кај нив постои 

недостаток на привлечност кон други луѓе. Сексуалната ориентација е 

различна од родовиот идентитет и родовото изразување, односно лица со 

различни сексуални ориентации може да имаат различни родови идентитети и 

обратно. Оттука, двата поими треба да се разгледуваат одделно. 

Родовото изразување го претставува начинот на кој едно лице го истакнува 

својот род во однос на средината преку облека, фризура, глас, однесување и 

користење на лични заменки. Од друга страна, родовиот идентитет вклучува 

идентификување на едно лице како маж, жена, ниту едно или комбинација од 

двете, и истото може или не мора да се совпаѓа со биолошкиот пол на лицето. 

Родовото изразување е видливо, додека родовиот идентитет не е видлив за 

останатите (Ќостарова-Унковска, 2018, стр. 9). Оттука, кај луѓето може да има 

совпаѓање на биолошкиот пол со родовиот идентитет, па во тој случај се 

користат поимите цисродов маж или жена кои може да имаат различна 

сексуална ориентација (Fecanji, Todorović и Raičević, 2019). Спротивно на ова, 

кај луѓето кај кои нема совпаѓање на биолошкиот пол и родовиот идентитет или 



родовото изразување се користи поимот трансродовост (Ќостарова-Унковска, 

2018). Под овој комплексен и немонолитен чадор-термин може да се подведат 

различни категории на луѓе кои се идентификуваат како трансродови, 

трансексуалци, квир-родови, родово неутрални, родово небинари, транс мажи, 

транс жени и друго (Lombardi, 2018; Димитров, 2018; Fecanji, Todorović и 

Raičević, 2019). 

За крај, интерсекс луѓето се родени со “атипични или измешани машки и 

женски внатрешни и/или надворешни анатомски полови карактеристики“ и тие 

може да се идентификуваат како мажи, жени, обете или ниту едно од двете, но 

тоа не се должи на нивната сексуална ориентација или родов идентитет 

(Ќостарова-Унковска, 2018, стр. 7)  

За да ги опфати сите сексуални ориентации, родови идентитети и облици на 

родово изразување, како и да избегне ограничување врз личната 

идентификација, ова истражување го користи широко прифатениот чадор-

термин ЛГБТИКА+ лица односно ЛГБТИКА+ млади/средношколци. На овој 

начин, се дава простор на субјектот на истражување да се идентификува со 

сопствени зборови, односно се избегнува врамување на идентификувањето од 

страна на истражувачот, како и претпоставки за личното искуство кое секогаш е 

индивидуално и на кое влијаат и други фактори како етничката припадност, 

расата, социоекономскиот статус и други (Connell, 2018; Lombardi, 2018). 

1.3. Меѓуврсничкото насилство врз основа на сексуална 

ориентација, родов идентитет и родово изразување  

Меѓуврсничкото насилство може да вклучи хомофобично исмевање и 

сексуално дофрлување и допирање и тогаш најчесто се опишува како 

сексуално вознемирување или насилство (Poteat и Espelage, 2007; Hong и 

Espelage, 2012). Достапните истражувања и податоци за меѓуврсничкото 

насилство врз основа на (перцепираната) сексуалната ориентација, родовиот 

идентитет и родовото изразување, укажуваат на тоа дека ЛГБТИКА+ лицата се 

поподложни на меѓуврсничко насилство за време на нивното детство и 

адолесценција за разлика од нивните хетеросексуални соученици (Wernick, 

Kulick и Inglehart, no date; Munoz-Plaza, Quinn и Rounds, 2002; Williams и 

колегите, 2003; Elinoff, Chafouleas и Sassu, 2004; Espelage и Swearer, 2008; 



Espelage и колегите, 2008; Fedewa и Ahn, 2011; Collier, Bos и Sandfort, 2013; 

Abreu и колегите, 2016; Crothers и колегите, 2017; UNESCO, 2019). Ваквата 

состојба предизвикува сериозни негативни последици врз нивниот училишнен 

успех, како и менталното здравје, личната добросостојба и психосоцијалниот 

развој (Espelage и колегите, 2008; Collier, Bos и Sandfort, 2013; Higa и 

колегите, 2014; Abreu и колегите, 2016; Russell и Fish, 2016; UNESCO, 2019). 

Северна Македонија не е исклучок од оваа загрижувачка статистика. И покрај 

тоа што меѓуврсничкото насилство е во пад и во Северна Македонија 

(UNESCO, 2019), ризикот од различни видови на насилство врз ЛГБТИКА+ 

младите, во и вон домот е многу поголем (Ќостарова-Унковска, 2019).  

Во однос на облиците и зачестеноста на меѓуврсничкото насилство и во 

Северна Македонија истото се јавува во различни облици како емоционално, 

физичко, сексуално насилство (Stojanovski, 2016; Ќостарова-Унковска, 2019). 

ЛГБТИКА+ младите се четири пати повеќе малтретирани отколку нивните 

хетеросексуални врсници, при што поголемо насилство е забележано врз 

момчињата, а овој тренд, општо, има тенденција на пораст и нормализирање 

(Ќостарова-Унковска 2019). Дополнително, ЛГБТИКА+ младите имаат помала 

врсничка поддршка и помалку другаруваат надвор од училиштето од своите 

хетеросексуални соученици (Ќостарова-Унковска, 2019). Останатите, пред се 

квалитативни истражувања, исто така упатуваат на фактот дека 

меѓуврсничкото насилство е многу често, особено сајбер насилството кое често 

преминува во физичко (Stojanovski, 2016). Оттука, и Северна Македонија не е 

исклучок во однос на негативните импликации на психосоцијалниот развој, 

менталното здравје и добросостојба на ЛГБТИКА+ младите. Достапните 

истражувања укажуваат дека споредено со своите хетеросексуални врсници, 

ЛГБТИКА+ младите почесто страдаат од анксиозност и депресивни 

расположенија, се повеќе склони кон изолација и исклучување, но и почесто 

размислуваат за самоубиство  (Stojanovski, 2016; Димитров, 2018; Ќостарова-

Унковска, 2019). 

1.4. Училишна клима  

Со оглед дека младите и адолесцентите најголем дел од своето време го 

поминуваат во училиштето, училишната клима е нераскинлив дел од нивното 



секојдневние и односи. Постоечката литература и многуте спроведени 

истражувања упатуваат на важноста на училишната клима за психосоцијалниот 

развој, училишниот успех и добросостојбата на учениците и ја одредуваат како 

една од најважните фактори во сузбивањето на меѓуврсничкото насилство 

(Olweus, 1993; Orpinas, Horne и Staniszewski, 2003; Rodkin и Hodges, 2003; 

Jimerson и Furlong, 2006; Waasdorp и колегите, 2011; Lund и колегите, 2012; 

Thapa и колегите, 2013; Wang, Berry и Swearer, 2013; Espelage, Polanin и Low, 

2014). 

Училишната средина спаѓа во тешко мерливите категории (Wang, Berry и 

Swearer, 2013, стр. 297), но повеќе автори се обидуваат да ја дефинираат и на 

некој начин да ја операционализираат. На пример, Kuperminc и колегите (1997, 

стр. 77) ја дефинираат како “квалитетот и фрекфенцијата на интеракции помеѓу 

возрасните и учениците” во рамки на училиштето. Од друга страна, Cohen и 

колегите (2009) обезбедуваат поширока дефиниција на училишната клима која 

опфаќа четири димензии: 1) безбедност; 2) предавање и учење; 3) односи; 4) 

срединско-структурална димензија.  

Имајќи ги предвид предметот на ова истражување и истражувачкото прашање, 

оваа студија се фокусира на димензиите безбедност и односите во 

училиштето. Оттука, во контекст на меѓуврсничкото насилство, кога зборуваме 

за училишна клима во оваа студија се потпираме на Wang и колегите (2013) кои 

училишната клима ја гледаат низ призма на интеракциите и сфаќањата на 

членовите на училишната заедница за меѓуврсничкото насилство и упатуваат 

на потребата од постоење на повеќе елементи во начините на неговото 

спречување и сузбивање. Овие елементи вклучуваат  1) развивање на 

грижлива училишна клима која ќе ги зајакне емпатијата и добриот однос помеѓу 

учениците; 2) промовирање на свесноста и знаењето на учениците и 

вработените во однос на меѓуврсничкото насилство; 3) користење на 

конзистентен јазик за имплементирање на училишните правила за 

меѓуврсничкото насилство; 4) зголемување на надзорот; 5) обезбедување на 

тренинзи кои промовираат вештини кај учениците (на пр. решавање на 

конфликтите, саморегулација, решавање на проблемите) и учителите (на пр. 

како да се справат со меѓуврсничкото насилство); 6) зголемување на улогата на 

возрасните во давањето на позитивни примери за општествено прифатливо 



однесување; и 7) поттикнување на сведоците и набљудувачите да 

интервенираат во ситуации на меѓуврсничко насилство (Wang, Berry и Swearer, 

2013, стр. 299).  

1.5. Стручни служби  

Поголемиот дел од достапната литература за училишната клима се фокусира 

на односите помеѓу учителите и учениците. Сепак, важен играч во училишната 

заедница се и стручните служби, односно училишните психолози. Пред 

понатамошна елаборација за улогата на училишните психолози во 

спречувањето и справувањето на меѓуврсничкото насилство, важно е да се 

спомене дека ‘западната литература и пракса’ (особено таа во САД), пред се се 

фокусира на улогата на стручните служби во контекст на американскиот 

образовен систем. Таму најчесто се истакнува и препознава улогата на 

училишните советници (school counselors), кои имаат различен, но и поширок 

опфат на надлежности и улога за разлика од педагошко-психолошките служби 

во македонскиот образовен систем. Вметнувањето на американскиот или кој 

било друг модел на стручни служби во истражувачка рамка која се темели на 

македонскиот контекст би било погрешно и може да не однесе во погрешна 

поставеност на истражувањето и заклучоци. Оттука, улогата на психолозите ќе 

се разгледува во контекст на традицијата и праксата на македонското 

образование објаснета подолу. 

1.6. Училишната клима во средните училишта во Северна 

Македонија: Правна рамка и пракса 

Образовниот систем во Република Северна Македонија е организиран на три 

нивоа, односно предвидува основно, средно и високо образование (со три 

циклуси на студии - додипломски, постдипломски и докторски). Ресорно 

министерство за прашањата од образованието е Министерството за 

образование и наука (МОН). Средното образование е регулирано со Законот за 

средното образование (во понатамошниот текст ЗСО).2 Членот 2 од ЗСО 

 

2Закон за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 

34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) 



предвидува дека средното образование го вклучува гимназиското и стручното 

образование во јавните и приватните училишта во земјата. Воспитно-

образовната работа во средното образование ја остваруваат наставници, 

воспитувачи и стручни соработници како педагог, психолог, дефектолог и други 

(ЗСО, 2002, член 70).  

Во однос на спречувањето, справувањето и сузбивањето на меѓуврсничкото 

насилство, врз основа на Законот за основно образование,3 МОН издава 

Упатство за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва на која било 

од формите за насилство, злоупотреба и занемарување.4 Иако ова упатство е 

наменето за основните училишта, истото е значаен чекор кон посистематско 

уредување и третман на проблемот со меѓуврсничкото насилство во 

училишната средина 

Покрај упатствата од МОН, постојат позитивни примери на средни училишта 

кои прашањето на меѓуврсничкото насилство и начините за негово спречување 

и сузбивање го разработиле преку внатрешни правила. Таков пример е 

средното училиште „Орце Николов“ од Скопје, кое во својот Статут, Куќен ред, 

Правилник за однесување на учениците и Годишна програма за учебната 

година 2019/2020 го препознава насилството како проблем во училиштето и 

предвидува мерки и активности за спречување, справување и сузбивање на 

истото. Дотолку повеќе, ова училиште има донесено Протокол за реагирање во 

инцидент на насилство, како и Политика за намалување на насилството во кои 

препознава различни облици на насилство (како и меѓуврсничко насилство) и 

предвидува прецизно дефинирани правила, начини на дејствување и 

надлежности на поединечните членови на училишната заедница, односно 

наставниците, учениците, родителите и стручните служби. 

Сепак, праксата упатува на загрижувачки податоци. Истражувањето на 

Божиновска и Демерџиев (2014) укажува на фактот дека меѓуврсничкото 

насилство во средните училишта е широко распространето во државата, иако 

постои разлика во застапеноста на различни облици. Па така, физичкото 

 

3 Закон за основното образование („Службен весник“ на Република Северна Македонија бр. 
161/2019) 

4 Упатство за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва на која било од формите 
на насилство, злоупотреба и занемарување, 2019 



насилство е најзастапено во средните училишта, но ако се стави акцентот и се 

разложат облиците на меѓуврсничкото насилство тогаш најмногу од учениците 

биле предмет на озборување, потоа биле задевани или исмејувани, а во 

помала мера и физички нападнати. Исто така се присутни и форми на 

сексистички коментари и гестикулации, крадење и навреди на социјалните 

мрежи. Вреден за споменување е и фактот што меѓуврсничкото насилство е 

позастапено во етнички хетерогените, отколку во етнички хомогените средини, 

додека жртвите на меѓуврсничкото насилство чувствуваат помала општествена 

прифатеност, што повторно е изразено во мултиетничките населени места. 

Во однос на спречувањето и сузбивањето на меѓуврсничкото насилство, во 

македонскиот образовен систем, особено во основното и средното 

образование, клучна улога се дава на стручните служби која е претставена и 

појаснета во следното потпоглавје. 

1.6.1. Стручните служби во македонскиот образовен систем - 

улогата на училишните психолози во справувањето и 

спречувањето на меѓуврсничкото насилство во средните 

училишта 

Стручните служби во Северна Македонија правно се признаени како 

педагошко-психолошка служба. Работата на оваа служба е уредена за Законот 

за Педагошката служба од 2011, со последни измени од 2018 (ЗПС),5 додека 

советувањето на учениците во средните училиша е уредено со Програмата за 

советување на учениците во средните училишта (ПСУС).6 Училишните 

психолози исто така законски обврзани да го почитуваат Етичкиот кодекс на 

комората на психолози на Северна Македонија (Комора на психолози на 

Република Македонија, 2006).  

На еден поопшт начин, ЗПС (2011) ја уредува работата и надлежностите на 

педагозите и психолозите во рамки на Педагошката служба (орган во состав на 

МОН), кои, во соработка со останатите членови на училишната, но и 

пошироката заедница и институциите на државно и локално ниво, треба да 

даваат совети и предлози за подобрување на наставниот материјал, процесите 

 

5 Закон за Педагошката служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/2011 и 
41/2014). 
6 Програма за советување на ученици во средни училишта, 2013. 



на учење, меѓутоа и да понудат помош, поддршка и совети на членовите на 

училишната заедница за прашања со нивното секојдневно функционирање во 

училишната средина. 

ПСУС (2013) ги препознава различните облици на меѓуврсничкото насилство 

(физичко, вербално, сексуално), како и дава подетални и концизни упатства за 

советување на учениците, пред се, од страна на училишните психолози притоа 

обврзувајќи ги да го спроведуваат советувањето во мирна и дискретна 

просторија во која тоа ќе се изведува, со атмосфера на доверба, смиреност, 

сигурност, дискреција и почитување. Оттука, ПСУС (2013) предвидува две 

форми на советување на учениците - индивидуална и групна. 

ПСУС (2013) го дефинира индивидуалното советување како интеракција помеѓу 

училишниот психолог и ученикот во која тие работат заедно преку искажување 

идеи, мисли, чувства и однесувања со цел ученикот да стане свесен за 

проблемот и да го промени однесувањето кое го попречува неговиот развој. 

Оваа форма на советување се препорачува во фазата на утврдување на 

причините за советување и кога проблемот e повеќе од лична природа.  

Понатаму, ПСУС (2013) го организира индивидуалното советување во четири 

дела: 1) истражувачки дел, во кој психологот и ученикот заеднички ги 

истражуваат причините за проблемот; 2) барање решение, каде психологот и 

ученикот заеднички бараат начини за надминување на проблемот; 3) 

подготвување план на идни активности, со кој психологот и ученикот планираат 

начини и временска рамка за разрешување на проблемот, како и постапка за 

евалуација на постигнатото и 4) договор меѓу психологот и ученикот за 

почитување на планираните активности според изготвената временска рамка, 

како и за постапките и мерките кои ќе се преземат доколку истите не се 

реализираат. ПСУС (2013) му остава простор на училишниот психолог да 

процени дали е потребно да вклучи други лица (професор, врсник, родител, 

класен раководител) кои би помогнале во надминување на проблемот на 

ученикот преку активно слушање, поддршка и дијалог на  јазик соодветен на 

неговата возраст, контролирајќи ја ситуацијата при бурни изливи на емоции и 

при несоодветно однесување, без испитување и осуди, како и наметнување на 

лични ставови, вредности и предрасуди. 



Од друга страна, советувањето во група претставува меѓусебна интеракција на 

група ученици и училишниот психолог, во улога на водител, при што се 

разменуваат идеи, ставови, чувства и искуства со цел учениците да станат 

свесни за проблемот и да го променат однесувањето кое го попречува нивниот 

развој (ПСУС, 2013). Советувањето во група се препорачува во случај кога 

психологот проценува дека групата може позитивно да влијае за промена во 

однесувањето на учниците и во случај на психолошко-педагошка едукација на 

одредена тема (ПСУС, 2013).  

Според ПСУС (2013), советувањето во група е поделено на три дела и тоа 

опфаќа 1) вoведен дел, во кој психологот ја објаснува целта на советувањето, 

ги запознава учениците со темата на која ќе се работи, ја определува 

временската рамка и ги соопштува правилата за работа во група.  Притоа, 

училишниот психолог мора да се осигура дека секој учесник во групното 

советување има еднакво учество, слободно зборува, и е заштитен од вербална 

агресија или конфликти со другите учесници (ПСУС, 2013). Понатаму следи 2) 

главниот дел, во кој психологот презентира одредена содржина во насока на 

подобрување на училишниот успех, на редовното посетување на наставата и 

на однесувањето во училиште користејќи различни техники и методи за 

поттикнување на учениците на меѓусебна интеракција, за согледување и 

изразување на нивните потенцијали, за градење ставови и вредности и за 

подобро спознавање на себеси (ПСУС, 2013). За крај, 3) завршниот дел 

е  процес на рефлексија ги насочува учениците кон осознавање на 

придобивките од промената на несоодветното однесување и развивање на 

нови облици на однесување (ПСУС, 2013). 

Во контекст на меѓуврсничкото насилство, тука е и Упатството за постапката за 

пријавување и заштита на ученик жртва на која било од формите за насилство, 

злоупотреба и занемарување, наменето за основните училишта. Упатството 

нуди одлични насоки за тоа како да се постапува во случаите на насилство над 

ученици/чки, какви мерки да се преземат за заштита на жртви на насилство, 

како и насоки за спроведување на активности за превенција на насилство.  



1.6.2. ЛГБТИКА+ младите и училишната клима во Северна 

Македонија 

ЗСО (2002, член 3) забранува дискриминација засновани на пол, раса, боја на 

кожата, национално и социјално потекло, политичко и верско уверување, 

имотна и општествена положба. Сепак, овој Закон не ја препознава 

дискриминацијата врз основа на сексуална дискриминација, родов идентитет и 

родово изразување и не е усогласен со Законот за спречување и заштита од 

дискриминација во тој дел. 

Од друга страна, позитивни примери се забележани во поедничени училишта 

како на пример гимназијата Орце Николов, која во својата политика за 

намалување на насилството препознава сексуално насилство проследено со 

хомофобични коментари упатени од возрасните кон учениците и меѓу самите 

ученици. Во однос на стручните служби, Комората на психолози на Северна 

Македонија во својот етички кодекс (2006) предвидува дека во својата 

професионална работа, психолозите не се впуштаат во неправична 

дискриминација базирана на возраст, пол, родов идентитет, етничка 

припадност, религија, сексуална ориентација, физички и телесни особини и 

социоекономски статус. Дотолку повеќе, ова ги обврзува психолозите да ги 

уважуваат овие разлики и им забранува да учествуваат во активности на други 

лица засновани на предрасуди и дискриминаторски односи, односно ги 

поттикнува да преземаат соодветни мерки за нивно спречување (Комора на 

психолози на Република Македонија, 2006).  

Ситуацијата на терен е сепак поразителна и училишната клима во Северна 

Македонија не е исклучок кога станува збор за третманот, заштитата, 

безбедноста и припадноста на ЛГБТИКА+ младите. И покрај тоа што ЛГБТИКА+ 

младите во Северна Македонија повеќе го сакаат училиштето од своите 

хетеросексуални соученици, токму тоа е едно од „точки[те] на застој и на 

големи нееднаквости, со лоши прогнози за иднината на ЛГБТ-младите“ 

(Ќостарова-Унковска, 2019, стр. 52). Згора на тоа, хомофобијата и 

трансфобијата се исто така присутни и во наставните содржини кои 

изобилуваат со неточни и навредливи информации за ЛГБТИКА+ лицата, како 

и со погрешни претстави за сексуалната ориентација и родовиот идентиет, 

неретко  вкрстувајќи ги нетрадиционалните сексуалности и родови идентиети и 



изразувања во категории на болест, девијатно однесување итн (Coalition 

Margins и други, 2020). Дополнително, кај ЛГБТИКА+ младите, покрај 

меѓуврсничко и семејното, забележано е и насилство од страна на учителите и 

стручните служби (Stojanovski, 2016; Димитров, 2018).  

1.7. Јазот во литературата 

За перцепцијата за меѓуврсничкото насилство во рамки на училишните 

заедници од страна на учениците постои обемна литература. И покрај тоа што 

бележи тренд на опаѓање, во Северна Македонија нема многу достапни 

информации за справувањето на училиштата со овој вид на насилство, 

особено со акцент на работата на стручните служби, односно училишните 

психолози. Уште помалку е пишувано за положбата на ЛГБТИКА+ младите и 

средношколците и меѓуврсничкото насилство врз основа на сексуалната 

ориентација, родовиот идентитет и родовото изразување. Особено 

недостасува увидот во односот на стручните служби во ваквите случаи на 

меѓуврсничко насилство. Оттука, ова истражување ја надоградува постоечката 

литература осврнувајќи се на перцепцијата на македонските средношколци за 

улогата во справувањето со меѓуврсничкото насилство од страна на стручните 

служби, поточно училишните психолози. Притоа, како што се наведува во 

воведот на студијата, ова истражување се фокусира на средношколците од 

Град Скопје, а дава особен осврт на справувањето на стручната служба со 

меѓуврсничкото насилство врз основа на сексуалната ориентација, родовото 

изразување и родовиот идентитет. 

1.8. Теоретска рамка 

Дел од бројните теоретски постулати во литературата се појдовната точка за 

операционализација на концептите кои се користат во оваа пилот-студија, како 

на пример улогата на училишната клима, методите на справување на 

училишната заедница со случаите на меѓуврсничкото насилство; и 

факторите кои влијаат врз учениците да се обратат за поддршка кај 

стручните служби. Потпирањето на повеќе од еден теоретски концепт 

овозможува да се истражат што е можно повеќе фактори кои би можеле да 

влијаат врз перцепцијата на средношколците за стручните служби во 

училиштата во спречување и справување со меѓуврсничко насилство.  



1.8.1. Улогата на училишната клима 

Училишната клима и поставеноста на училишниот кадар и вработените, како и 

училишните политики за превенција и заштита од меѓуврсничко насилство 

влијаат на тоа како учениците го перципираат насилството, нивното 

однесување, нивото на манифестирана агресија, како и нивното чувство за 

припадност и безбедност во училиштето (Waasdorp и колегите, 2011; 

Espelage, Polanin и Low, 2014).  Оттука, справувањето и спречувањето на 

меѓуврсничкото насилство не може да биде ефективно доколку не е вклучена 

пошироката училишна заедница, а „училишните психолози треба да играат 

активна улога во процесот на подобрување на училишната клима… [во 

соработка со] учениците, родителите и учителите“ (Espelage, Polanin и Low, 

2014, стр. 303).  

Според теоретските постулати, стручните служби, врз основа на својата 

стручност и компетентност, како и нивната улога во училиштето и училишната 

средина, се најповикани да преземат „лидерска улога“ во спречувањето и 

сузбивањето на меѓуврсничкото насилство (Furlong, Morrison и Pavelski, 2000, 

стр. 81). 

Во контекст на важноста на вклучување на сите актери во справување и 

спречување на меѓуврсничко насисилство, “однесувањата на наставниците е 

од клучно значење за обемот на проблемите на насилниците и жртвите” 

(Olweus, 1993, стр. 26). Дотолку повеќе, покрај учителите, кога и останатати 

вработени ја перципираат агресијата како проблем, учениците почесто би 

пријавувале случаи на меѓуврсничко насилство, но би постоело помалку волја 

да интервенираат (Espelage, Polanin и Low, 2014). Понатаму, кога вработените 

и учителите се повеќе посветени кон спречувањето на меѓуврсничкото 

насилство и гледаат позитивно на односите со учениците, се забележува 

помал интензитет на меѓуврсничко насилство и поголема волја за интервенција 

кај учениците. Така, за успешност и ефективност на училишните политики за 

спречување/сузбивање на меѓуврсничкото насилство, потребно е “вработените, 

учениците и родителите да се посветени”, односно „сите“ да „веруваат во 

политиката“ и да се претпостави тивко мнозинство во односите помеѓу 

врсниците чии ставови против меѓуврсничкото насилство треба подобро да 



бидат вокализирани, но не неопходно променети  (Newman, Horne и Webster, 

1999, стр. 326–328; Jimerson и Furlong, 2006).  

Сепак, литературата нѝ укажува на тоа дека членовите на училишната 

заедница не се многу успешни во справувањето и спречувањето на 

меѓуврсничкото насилство. На пример, сите поединици во училиштето, 

вклучувајќи ги учителите, учениците и другите вработени играат улога во 

предизвикувањето и/или одржувањето на меѓуврсничкото насилство (Fonagy и 

колегите, 2009). И покрај тоа што многу политики за спречување на 

меѓуврсничкото насилство ги вклучуваат различните актери во училишната 

заедница, повеќе студии укажуваат на поголеми разлики отколку сличности во 

перцпецијата помеѓу учениците, вработените и родителите за меѓуврсничкото 

насилство, училишната безбедност, чувството на припадност и 

забележувањето и искусувањето на меѓуврсничкото насилство (Mishna, Pepler 

и Wiener, 2006; Bradshaw, Sawyer и O’Brennan, 2007; Waasdorp и колегите, 

2011). Всушност возрасните често ги занемарувуваат погледите на учениците, 

особено за штетноста на ‘помалку видливото’ индиректно меѓуврсничко 

насилство (Mishna, Pepler и Wiener, 2006; Bradshaw и Waasdorp, 2009), што пак 

влијание на начинот на кои тие го восприемаат и реагираат (Bauman и Del Rio, 

2006). Дотолку повеќе, разликата во перцепцијата помеѓу вработените и 

учениците за меѓуврсничкото насилство во основните и средните училишта 

укажува на тоа дека вработените конзистентно го занемаруваат интензитетот 

на меѓуврсничкото насилство за разлика од учениците (Bradshaw, Sawyer и 

O’Brennan, 2007).  

Едновремено, литературата конзистентно укажува дека негативните фактори 

во училишната средина (на пр. несоодветни политики, несоодветно реагирање 

на меѓуврсничко насилство) може да ја зголеми неговата зачестеност и да го 

намали чувството на безбедност кај учениците (Espelage, Bosworth, & Simon, 

2000; Goldweber, Waasdorp, & Bradshaw, 2013). Од друга страна, младите кои 

имаат позитивна перцпеција за училишната клима, се помалку склони кон 

агресија (Espelage, Bosworth и Simon, 2000; Totura и колегите, 2009; 

Goldweber, Waasdorp и Bradshaw, 2013). 

Сумирано, училишната средина игра голема улога во спречувањето и 

сузбивањето на меѓуврсничкото насилство. И покрај тоа што стручните служби 



треба да ја имаат главната улога во решавањето на овој проблем, неопходно е 

вклученост на сите актери во училишната средина, развивање на соодветни 

едукативни програми, како и зајакнување на чувството за безбедност и 

поттикнување на добри односи меѓу учениците.  

1.8.2. Училишната клима и влијанието врз меѓуврсничкото 

насилство врз ЛГБТИКА+ средношколците 

Литературата укажува на тоа дека нетолеранцијата кон појави на сексуалното 

насилство и вознемирување и позитивниот однос помеѓу учениците и 

учителите се поврзани со помалку застапено меѓуврсничко насилство, но и 

поголема спремност на учениците да реагираат (Glew и колегите, 2005; Harel-

Fisch и колегите, 2011; Goldweber, Waasdorp и Bradshaw, 2013; Espelage, 

Polanin и Low, 2014). Исто така, кога учителите и другите вработени во 

училиштето имаат изразена нетолеранција кон сексуалното насилство, 

односно сметаат дека генералната училишна клима има низок праг на 

толеранција кон истото, учениците се помалку склони кон впуштање во 

сексуално меѓуврсничко насилство (Espelage, Polanin и Low, 2014). 

Сепак, во контекст на училишната клима која е често исполнета со предрасуди, 

институционализирана хомофобија и хетеросексизам (Elia, 1993; Fedewa и Ahn, 

2011; Zammitt, Pepperell и Coe, 2015), високите нивоа на хомофобично и 

трансфобично меѓуврсничко насилство претставуваат “нормализирани 

елемент(и) во секојдневниот живот на ЛГБТИКА+ лицата” (Sherriff и колегите, 

2011, стр. 948, заб. наша). Исто така, ЛГБТИКА+ младите се чувствуваат 

помалку безбедни во училиштата,  а меѓуврсничкото насилство е помалку 

препознаено или периципирано како помалку ‘значајно’ од страна на учителите 

и стручните служби во споредба со нивните хетересексуални соученици, при 

што е забележана и помала интервенција во неговото спречување од нивна 

страна (Perez, Schиing и Dao, 2013; Lee и Carpenter, 2015; Crothers и колегите, 

2017). Литературата дополнително сугерира дека самите учители и стручни 

служби се обесхрабрени да делуваат поради страв од дискриминација, губење 

на работното место, нивните лични предрасуди, но и поради неуспех да го 

познаат меѓуврсничкото насилство врз ЛГБТИКА+ лицата како сериозен 

проблем (Bowman, 2001).  



И училишните советници и психолозите не се исклучени од оваа загрижувачка 

статистика. Истражувањата сугерираат дека поголемиот дел од нив имаат 

негативно мислење за хомосексуалците (Sears, 1992). Исто така, се 

забележуваат практики на патологизирње или погрешно родово ословување, 

особено кај транс луѓето (Ansara и Hegarty, 2012). Ваквиот тренд на 

предрасуди, дискриминација и хомофобични и трансфобични ставовови е 

забележан и кај студентите кои се на крајот на студиите во професиите кои 

обезбедуваат помош на други луѓе, како психолозите и социјалните работници 

(Acker, 2017). Северна Македонија не е исклучок. Хомофобијата и 

трансфобијата се многу присутни помеѓу студентите кои се подготвуваат за 

помагачки професии, односно идните психолози, социјални работници и лекари 

(Кениг и Николовска, 2019). Дотолку повеќе, истражувањата укажуваат дека 

кога на психолозите им се обезбедува тренинг за справување со оваа ранлива 

и маргинализирана популација, тие се склони да развијат хомофобичен отпор 

(Uribe и Harbeck, 1992). Оттука, може да се заклучи дека училишната клима 

ретко остава простор за ЛГБТИКА+ младите да се чувствуваат безбедно и 

прифатено од страна на училишната заедница за разлика од нивните 

хетеросексуални соученици. 

1.8.3. Методите на справување со меѓуврсничкото насилство од 

страна на училишната заедница 

Иако меѓуврсничкото насилство не е единствениот вид насилство на кое што се 

изложени децата и младите во училишната средина, тоа е една од најчестите 

форми на насилство низ кое што проаѓаат околу 15-20% од учениците (Batsche, 

1997). Оттука, за да може ефективно да се спречи односно да се адресира овој 

проблем, потребно е вработените во училиштата, особено педагошко-

психолошките служби, да се запознаени со проблемот, како и со начините на 

негово решавање (Rodkin и Hodges, 2003; Elinoff, Chafouleas и Sassu, 2004; 

Sherer и Nickerson, 2010; Waasdorp и колегите, 2011; Espelage, Polanin и Low, 

2014). Литературата препознава голем број на превентивни стратегии кои им се 

на располагање на училишните педагошко-психолошки служби, но за 

потребите на ова истражување фокусот го ставаме на три различни нивоа на 

интервенции, односно три нивоа на превентивни стратегии – примарни, 

секундарни и терцијарни (Elinoff, Chafouleas и Sassu, 2004; Merrell и колегите, 



2008; Lund и колегите, 2012; Wang, Berry и Swearer, 2013). Додека сите овие 

нивоа вклучуваат мерки за справување со меѓуврнисничкото насилство, секое 

од нивоата подразбира дека мерките се насочени кон различни 

индивидуи/групи. 

Примарните превенции се насочени кон сите ученици во едно училиште, не 

само кон жртвите и насилниците, со крајна цел да се делува кон позитивна 

промена на училишната средина (Elinoff, Chafouleas и Sassu, 2004; Espelage, 

Polanin и Low, 2014). Превенциите на ова ниво се најмногу користени во САД, 

со цел да ја зајакнат свесноста не само кај учениците, туку и кај стручните 

служби и наставниот кадар за лошите последици и проблеми од 

меѓуврсничкото насилство (Lund и колегите, 2012). Како примери за примарни 

превенции се одржување на предавања за спречување на меѓуврсничко 

насилство како и за правила на добро однесување, не само за учениците туку и 

за сите вработени во училштата.  

Секундарните превенции се насочени кон индивидуи кои почнуваат да 

покажуваат знаци на агресија или виктимизација или пак психолошки 

пореметувања и проблеми, односно кон индивидуи каде се идентификувани 

фактори кои може да придонесат кон развој на посериозни проблеми (Meyers и 

Nastasi, 1999).  

Конечно, терцијарните превенции се стратегии кои се насочени кон 

индивидуи со веќе констатирани проблеми, а имаат за цел да решаваат 

актуелни проблеми, како и да ги минимизираат ефектите од потенцијалните 

проблеми. Се смета дека ова ниво на превенции е најмалку ефективно поради 

тоа што меѓуврсничкото насилство е генерално перцепирано како групен 

феномен (Cross и колегите, 2004; Smith и колегите, 2004; Merrell и колегите, 

2008; Lund и колегите, 2012). Превенции на ова ниво најчесто вклучуваат 

индивидуални советувања со насилниците. 

Трите нивоа на интервенција се тесно врзани со интегративниот модел на 

советување кој ги вклучува сите актери во училишната заедница (учителите, 

учениците, родителите, останати вработени). Оттука, се поттикнува 

користењето на различни и ефективни методи на справување и спречување на 

меѓуврсничкото насилство во рамки на пошироката училишна заедница, кои 



одат отаде класичните индивидуални советувања. Литературата ја препознава 

важноста од групните советувања кои вклучуваат повеќе училишни актери 

инволвирани во одредена проблематика, а како можност тие се предвидени и 

во македонскиот образовен систем. Групните советувања произлегуваат од 

групната теорија за советувањето (во понатамошниот текст групна теорија). 

Групната теорија се фокусира на методите на групно советување преку 

формирање на таканаречени психо-образовни групи мордерирани од 

училишните советници (во македонскиот случај психолози). Според Алберт 

Елис (1982), психо-образовните групи им обезбедуваат на учениците 

соодветен повратен одговор на нивните ирационални мисли, но исто така им 

помагаат да се стават во различни улоги и да искористат различни пристапи 

кон надминување на проблемите. Во практиката постојат три клучни психо-

образовни групи кои му стојат на располагање на училишниот психолог, а тие 

ги вклучуваат групите кои поттикнуваат раст, групите кои ја подобруваат 

училишната клима и реформативните групи (Goodnough и Lee, 2004). Со оглед 

на тоа што ова истражување дава централна улога на училишната клима во 

однос на справувањето и спречувањето на меѓуврсничкото насилство, ние се 

фокусираме на групите кои работат на подобрување на училишната клима. 

Групите кои ја подобруваат училишната клима се формираат со цел да го 

подобрат начинот на живот на сите членови во училишната заедница и тие се 

посочуваат како добар метод за справување со меѓуврсничкото насилство, како 

и подигнување на моралот помеѓу учениците и промовирање на толеранција и 

соживот (Wright, 2011, стр. 209).  

Користењето на групното советување се посочува како најефективната 

интервенција за најголемиот дел од проблемите помеѓу адолесцентите 

(Shallcross, 2010). Клучно за успешноста на групното советување е компетентен 

училишен психолог со лидерски способности кој заедно со учениците треба да 

ја дефинира целта на групата, но и да обезбеди дискреција на учесниците, 

меѓусебна почит, како и активно учество и посветеност (Wright, 2011, стр. 209). 

Сепак, мора да се има предвид дека организациската структура и култура во 

повеќето средни училишта не е благонаклонета кон групното советување, па 

затоа е потребно детално планирање и внимнателно спроведување на 

програмите за психо-образовно групно советување (Wright, 2011, стр. 211). 



Структурните проблеми се врзани со закажувањето на групните сесии, па затоа 

е потребно најпрвин учениците и вработените во училиштето да се запознаат 

со предностите и целите на групното советување (Wright, 2011, стр. 211) 

Постојат и препораки кои укажуваат на важноста програмите за училишно 

советување да се тесно врзани со вредносниот систем на училиштето (Bowers 

и Hatch, 2005, стр. 98). 

1.8.4. Фактори кои влијаат врз учениците да (не) се обратат за 

поддршка кај стручните служби  

Роџеровата теорија (објаснета во Поглавје 1) како еден од централните 

проблеми ја наведува училишната географија. Самиот факт што психологот е 

сместен во, а не вон училиштето, ја прави посетата од страна на ученикот 

склона на влијанија од трети фактори како останати ученици, учители и 

останати вработени, што може да негативно да се одрази на дискрецијата и 

неговата успешност (Wright, 2011, стр. 198). Всушност, во однос на посетата на 

психолозите од страна на учениците, литературата сугерира дека 

адолесцентите генерално ретко се одлучуваат да посетат психолог без разлика 

на големата застапеност на проблеми од академска, емотивна или 

општествена природа (Culp, Clyman и Culp, 1995). Дотолку повеќе постои 

опаѓање на посетата на психолозите (Rule и Gandy, 1994) што придонесува до 

јазови во користењето на понудените психолошки услуги, како и неадекватни 

социјални ресурси за помош и поддршка на младите во ризик (Garland и Zigler, 

1994; Cramer, 1999; Komiya, Good и Sherrod, 2000). Посетата на психолог е 

обусловена од повеќе фактори кои се делат на фактори на потреби, 

овозможувачки фактори и предиспозициски фактори (Andersen, 1995).  

Факторите на потреба произлегуваат од теоријата за рационален избор и се 

поврзани со перцепциите на поединецот за потребата од посета на психолог, 

односно произлегуваат од теориите за рационален избор. Оттука следи дека 

обраќањето кај стручните служби навистина ќе ги исполни очекувањата на 

индивидуата од посетата на психолог, односно ќе ги задоволи очекуваните 

потреби.  

Овозможувачките  се однесуваат на можноста да се побара психолошка 

помош и се поврзани со теоријата за моќта. Овие потреби се поврзани со 

општествениот притисок, односно притисокот од средината, како и со 



стигматизирање, што значително може да влијае врз одлуката на 

ученикот/чката да се обрати во стручните служби. Доколку индивидуата смета 

дека некоја негова/нејзина постапка ќе биде осудена од околината, тогаш тоа 

може да ја загрози неговата/нејзината одлука да се обрати кај стручните 

служби. На пример, Cheung & Liu (2005) сугерираат дека оние ученици кои се 

сметаат за општествено отфрлени се помалку склони да посетат психолог, 

додека учениците кои ја перципираат работата на психолозите како корисна и 

позитивна се повеќе склони да го направат тоа. Сепак, учениците повеќе 

посетуваат психолог за прашања поврзани со успехот и учењето отколку за 

емотивните прашања и прашањата поврзани со личните односи (Cheung и Liu, 

2005). Навистина, учениците кои искусиле лични, емоционални или проблеми 

со однесувањето повеќе би зборувале за тоа со пријателите и родителите 

отколку со психолозите (Sheffield, Fiorenza и Sofronoff, 2004).  

Предизпозициските фактори се однесуваат на лични карактеристики (како 

возраст, пол, сексуална/етничка припадност и други, но и карактеристики 

поврзани со средината, однесувањата и ставовите за користење на 

психолошките услуги (види повеќе кај Cheung и Liu, 2005, стр. 56). Оттука, во 

пракса постојат разлики во спремноста на учениците да посетат психолог, како 

на пример полот, со оглед што девојчињата се посклони да посетат психолог 

отколку момчињата (Rickwood и Braithwaite, 1994; Boldero и Fallon, 1995; 

Schonert-Reichl и Muller, 1996; Laitinen-Krispijn и колегите, 1999), 

социоекономскиот статус, како и општествената прифатеност и изразеноста на 

психолошкото страдање. Слично, за разлика од младите кои се помалку склони 

да посетат психолог, адолесцентите кои имаат поизразено психолошко 

страдање се повеќе склони да го направат тој чекор (Sherbourne, 1988; 

Rickwood и Braithwaite, 1994; Schonert-Reichl и Muller, 1996). 

1.9. Хипотези, квалитативни истражувачки прашања и теми 

Поаѓајќи од теоријата, во квантитативното истражување се испитуваат 

перцепциите на учениците за улогата на стручните служби во спречување и 

справување со генерално меѓуврсничко насилство, како и меѓуврсничко 

насилство врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. За таа цел, 

се спроведоа две групи на анализи. Првата истражува дали и како 



перцепцијата за училишната клима влијае врз перцепциите на учениците за 

стручните служби во спречување и справување со генерално меѓуврсничко 

насилство и насилство засновано на сексуална ориентација и родов идентитет. 

Втората група анализи истражува дали и како различните методи на 

справување со меѓуврсничко насилство влијаат врз перцепциите на учениците 

за стручните служби. Во првата група, се испитуваат следните хипотези:  

Х1 (Х1/1): Помалку случаи на меѓуврсничко насилство придонесуваат 

кон подобра перцепција за улогата на стручните служби во 

спречување и справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на 

сексуална ориентација и родов идентитет) 

Х2 (Х2/1): Колку почесто ученикот/чката е жртва на меѓуврсничко 

насилство, толку е полоша перцепцијата за улогата на стручните 

служби во спречување и справување со меѓуврсничко насилство (врз 

основа на сексуална ориентација и родов идентитет) 

Х3 (Х3/1): Колку почесто ученикот/чката е насилник, толку е полоша 

перцепцијата за улогата на стручните служби во спречување и 

справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет). 

Х4 (Х4/1): Колку побезбедно е перципирана училишната средина, 

толку подобра е перцепирана улогата на стручните служби во 

спречување и справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на 

сексуална ориентација и родов идентитет) 

Х5 (Х5/1): Поголема улога на професор(к)ите во поттикнување добри 

односи меѓу учениците придонесува кон подобра перцепција за 

улогата на стручните служби во спречување и справување со 

меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална ориентација и 

родов идентитет) 

Х6 (Х6/1): Подобри односите со врсниците придонесуваат кон 

полоша перцепција за улогата на стручните служби во спречување и 

справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет) 



Х7 (Х7/1): Подобра перцепција за улогата на стручните служби во 

препознавање меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална 

определба или родов идентитет) придонесува кон подобра 

перцепција за улогата на стручните служби во спречување и 

справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет) 

Х8 (Х8/1): Подобра перцепција за улогата на стручните служби во 

преземање инцијатива за решавање на меѓуврсничко насилство (врз 

основа на сексуална определба или родов идентитет придонесува 

кон подобра перцепција за улогата на стручните служби во 

спречување и справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на 

сексуална ориентација и родов идентитет) 

Х9 (Х9/1): Подобра перцепција за улогата на професор(к)ите во 

справување и спречување на меѓуврсничко насилство (врз основа на 

сексуална определба или родов идентитет) придонесува кон подобра 

перцепција за улогата на стручните служби во спречување и 

справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет) 

Х10 (Х10/1): Подобра перцепција за улогата на директорот/ката во 

справување и спречување на меѓуврсничко насилство (врз основа на 

сексуална определба или родови идентитет) придонесува кон 

подобра перцепција за улогата на стручните служби во спречување и 

справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет) 

Х11 (Х11/1): Поголем бројот на санкции за учество во меѓуврсничко 

насилство, придонесува кон подобра перцепција за улогата на 

стручните служби во спречување и справување со меѓуврсничко 

насилство (врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет) 

Х12 (Х12/1): Запознаеност со постоењето на интерни правила за 

спречување и справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на 

сексуална определба или родови идентитет) придонесува кон 

подобра перцепција за улогата на стручните служби во спречување и 



справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет) 

За втората група на анализи, повторно врз основа на теоријата, се тестираат 

следниве хипотези:  

Х13 (Х13/1): Почесто присуство на предавање за меѓуврсничко 

насилство (врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет), 

придонесува кон подобра перцепција за улогата на стручните служби 

во спречување и справување со меѓуврсничко насилство (врз основа 

на сексуална ориентација и родов идентитет) 

Х14 (Х14/1):Запознаеност на ученикот за постоењето на интерни 

правила за заштита од меѓуврсничко насилство (врз основа на 

сексуална ориентација и родов идентитет) придонесува кон подобра 

перцепција за улогата на стручните служби во спречување и 

справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет) 

Х15 (Х15/1): Учество во програмата за ССО придонесува кон подобра 

перцепција за улогата на стручните служби во спречување и 

справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет). 

Х16 (Х16/1): Почести посети на стручната служба поради покажани 

знаци на насилство или потенцијална жртва на насилство 

придонесува кон подобра перцепција за улогата на стручните служби 

во спречување и справување со меѓуврсничко насилство (врз основа 

на сексуална ориентација и родов идентитет). 

Х17 (Х17/1): Почеста посета на стручната служба за учество во 

меѓуврсничко насилство, придонесува кон подобра перцепција за 

улогата на стручните служби во спречување и справување со 

меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална ориентација и 

родов идентитет). 

Х18 (Х18/1): Поголем бројот на санкции за учество во меѓуврсничко 

насилство, придонесува кон подобра перцепција за улогата на 



стручните служби во спречување и справување со меѓуврсничко 

насилство (врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет) 

Х19 (Х19/1): Подобра перцепција за улогата на стручните служби во 

преземање инцијатива за решавање на меѓуврсничко насилство (врз 

основа на сексуална определба или родов идентитет придонесува 

кон подобра перцепција за улогата на стручните служби во 

спречување и справување со меѓуврсничко насилство (врз основа на 

сексуална ориентација и родов идентитет) 

Дополнително, се спроведе и трета група на анализи со цел да се утврдат 

факторите кои влијаат врз учениците да (не) ја посетат стручната служба. За 

таа цел, се тестираат следниве хипотези:  

Х20 (Х20/1): Колку е почесто меѓуврсничкото насилство (базирано на 

сексуална определба или родов идентитет), толку е почеста 

самоиницијативната посета на стручните служби од страна на 

учениците 

Х21 (Х21/1): Колку повеќе стручните служби препознаваат 

меѓуврсничко насилство (базирано на сексуална определба или 

родов идентитет), толку е почеста самоиницијативната посета на 

стручните служби од страна на учениците 

Х22 (Х22/1): Колку е подобра улогата на стручните служби во 

справување и спречување на меѓуврсничко насилство (базирано на 

сексуална определба или родов идентитет), толку е почеста 

самоиницијативната посета на стручните служби од страна на 

учениците. 

Х23 (Х23/1): Колку се подобри личните односи со врсниците, толку е 

поретка самоиницијативната посета на стручните служби од страна 

на учениците. 

Х24 (Х24/1): Постарите ученици поретко ги посетуваат стручните 

служби самоиницијативно во споредба со помладите. 

Х25 (Х25/1): Момчињата ученици поретко ги посетуваат стручните 

служби самоиницијативно во споредба со девојчињата.  



Х26 (Х26/1): Припадниците на немнозинските заедници почесто ги 

посетуваат стручните служби самоиницијативно во споредба со 

припадниците на мнозинските заедници.  

Х27 (Х27/1): ЛГБТИКА+ младите поретко ги посетуваат стручните 

служби самоиницијативно, во споредба со хетеросексуалните млади. 

Х28 (Х28/1): Учениците кои доаѓаат од семејства со понизок 

социоекономски статус поретко ги посетуваат стручните служби 

самоиницијативно, во споредба со учениците кои доаѓаат од 

семејства со повисок социоекономски статус. 

Х29 (Х29/1): Учениците кои слушале програма за ССО почесто ги 

посетуваат стручните служби самоиницијативно, во споредба со 

учениците кои не слушале програма за ССО.  

Хипотезите Х25 (Х25/1) до Х29 (Х29/1) се изградени врз основа на дихотомни 

варијабли, а дихотомните варијабли често се користат како контролни 

варијабли за кои што не се формираат хипотези.  Во секој случај, согласно 

теоретските концепти кои се користат во ова истражување, овие 

фактори/варијабли се значајни бидејќи играат улога во одлуката за посета на 

стручните служби, па оттука се одлучи да се креираат хипотези и за нив. 

Централните прашања кои ја „водат“ квалитативната анализа поаѓаат од 

главното истражувачко прашање и потпрашање на оваа студија. Поконкретно, 

со квалитативната анализа истражуваме: 

Што најчесто влијае врз формирањето на перцепциите на 

учениците за улогата на стручните служби во спречување и 

справување со меѓуврсничко насилство;  како и   

кои се дополнителните фактори кои влијаат врз учениците да 

(не) се обратат кај стручните служби за проблеми со 

меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална ориентација 

или родов идентитет). 

Водени од истражувачките прашања, врз основа на наодите од 

квантитативната анализа, како и теоретската рамка, се прибираа и организираа 

податоци во седум теми и тоа: 



1. Важноста на пријателствата во доживувањето на училиштето; 

2. Улогата на групите во чувството на припадност; 

3. Меѓуврсничкото насилство почесто во основно училиште; 

4. Вербалното почесто од физичкото меѓуврсничко насилство; 

5. Невидливоста на меѓуврсничкото насилство врз основа на сексуална 

ориентација и/или родов идентитет; 

6. Отсуството на стручните служби; и 

7. Некохерентни и половични методи на справување. 

2. ИСТРАЖУВАЧКА МЕТОДОЛОГИЈА 

Бидејќи прашањата кои ги истражуваа оваа пилот-студија не се досега 

адресирани од ваква гледна точка во други студии во Северна Македонија, со 

ова истражување правиме скромен чекор кон „расветлување“ на дел од 

проблемите поврзани со спречување и превенција на меѓуврсничкото 

насилство во средните училишта. Оттука, со цел да се даде одговор на 

истражувачкото прашање и потпрашање, оваа студија користи мешана 

методологија, односно ги комбинира квантитативните и квалитативните 

методи, на тој начин избегнувајќи ги ограничувањата на користење на само 

еден метод (Caruth, 2013). Дотолку повеќе, „врамувајќи“ го истражувањето во 

мешана методологија ќе ни овозможи не само подобар увид во предметот на 

ова истражување, туку и  подобро да го согледаме и аспектот на ЛГБТИКА+ 

заедницата во контекст на меѓуврсничкото насилство и улогата на училишните 

психолози во превенција и справување со истиот. Конечно, користејќи мешана 

методологија ќе се овозможи комплементарност на наодите од 

квантитативната и квалитативната анализа, но и ќе се поттикне конструирање 

на нови истражувачки прашања за дополнителни, поопсежни истражувања. 

2.1. Селекција на примерок 

Поаѓајќи од мешаниот методолошки пристап, селекцијата на примерок за 

квантитативната и квалитативната анализа е различна. Земајќи ги предвид 

ограничените ресурси за спроведување на ова истражување, оваа студија 

всушност ја пилотира истражувачката методологијата во три средни училишта 

на територија на град Скопје. Поаѓајќи од интерсекционалната природа на 



студијата, изборот на училишта во кои ќе се пилотира оваа методологија беше 

направен од листа на училишта со кои ХЕРА – Aсоцијација за здравствена 

едукација и истражување (ХЕРА) веќе има остварено соработка, и дотолку 

повеќе училишта во кои веќе е спроведена програмата за сеопфатно сексуално 

образование (ССО). Оттука, опфатот на студијата е ограничен на 

средношколци од три државни средни училишта на територија на Град Скопје,7 

односно опфаќа една гимназија, едно стручно средно училиште и едно 

„мешано“ училиште кое нуди и гимназиско и стручно образование: 

1. СУГС „Орце Николов“ (гимназиско); 

2. СУГС „Георги Димитров“ (мешано); и 

3. СУГС „Шаип Јусуф“ (стручно). 

Земајќи ги предвид недостатокот на детални податоци за структурата на 

ученици во средните школи кои се јавно достапни, како и пандемијата 

предизвикана од коронавирусот, речиси и да немаше услови и можности за 

креирање на примерок кој ќе ни овозможи „контрола“ врз структурата на 

испитаници, пред се поради неможноста самата анкета да се спроведе во 

живо, со теренска посета на училиштата. Оттука, за минимизирање на 

ризиците и максимизирање на релевантноста и валидноста на резултатите, 

анкетата за квантитативната анализа беше администрирана електронски до 

сите ученици од втора, трета и четврта година, запишани во државните 

средни училишта на територија на Град Скопје, преку класните 

раководители на секој од класовите, за време на класниот час. На овој 

начин се максимизираше бројот на ученици кои ќе ја одговорат анкетата, со 

што и резултатите од анализата се порепрезентативни за популацијата. 

Дополнително, се избегна опасноста од ненамерно исклучување на одредени 

ученици, па на овој начин секој ученик имаше подеднаква шанса да биде 

вклучен во анкетата, односно истата да одговори. Исклучувањето на учениците 

од прва година е поради тоа што ова истражување се спроведува на почетокот 

на учебната година, па оттука перцепциите на овие ученици ќе бидат речиси 

 

7 Средни училишта под надлежност на Град Скопје:  https://skopje.gov.mk/mk/skopje/sredni-

ucilista/ 

https://skopje.gov.mk/mk/skopje/sredni-ucilista/
https://skopje.gov.mk/mk/skopje/sredni-ucilista/
https://skopje.gov.mk/mk/skopje/sredni-ucilista/


целосно базирани на потенцијални искуства од основното образование, кои 

следствено на теоријата се значително разлики во формата. 

Учесниците на фокус групата беа избрани по пат на мешан метод. Најпрвин, на 

заинтересираните испитаници во претходно спроведениот електронски 

прашалник им беше дадена можноста да се пријават за учество во фокус група 

врз основа на критериумите на ова истражување (поточно лица со искуство на 

меѓуврсничко насилство, односно меѓуврсничко насилство врз основа на 

сексуална ориентација и/или родов идентитет и лица со искуство со  

училишните стручни служби). Потоа од пријавените учесници беше побарано 

да предложат свои познананци врз основа на истите критериуми за учество, 

следејќи го методот на избор по пат на верижен примерок (snowball sampling), 

прикладна тактика за нови, објаснувачки истражувања и тешко достапни 

популации како ЛГБТИКА+ (Atkinson и Flint, 2004; Ellard-Gray и колегите, 2015).  

Со цел оптимизирање на ефективноста и ефикасноста на фокус групите, бројот 

на учесници во една фокус група е не помалку од 5, но не повеќе од 12 

учесници (Stewart и Shamdasani, 1990; Krueger и King, 1998).  

2.2. Прибирање на податоци 

Оваа студија користи податоци од примарен извор, односно податоци 

прибрани за потребите на студијата во рамки на квантитативната и 

квалитативната анализа.  

2.2.1. Прибирање на податоци во квантитативната анализа 

Податоците за квантитативната анализа беа прибрани преку електронска 

анкета која беше доставена до сите ученици од втора, трета и четврта година 

во трите средни училишта наведени погоре. Во ноември 2020, Асоцијацијата за 

здравствена едукација и истражување ХЕРА ја достави анкетата до класните 

раководители на класовите од втора, трета и четврта година, кои потоа по 

електронски пат ја споделија со учениците, нагласувајќи дека пополнувањето 

на истата е на целосно доброволна основа.  

Прашалникот се состоеше од 34 прашања (вклучувајќи ги и демографските) од 

затворен тип, односно со понудени одговори. Најголемиот дел од прашања беа 

конструирани на начин на кој ќе резултираат со варијабли кои се мерат на 

континуирана скала (на пример: испитуваат перцепции за фреквентност на 



одредени настани или пак се искази на кои се одговараше на шестстепена 

скала на согласност). Мал број на прашања беа конструирани на начин на кој 

ќе резултираат со дихотомни варијабли (со две вредности). Целосниот 

прашалник доставен до учениците ее достапен во Анкес А.  

Од вкупната популација од 2127 запишани ученици во втора, трета и четврта 

година во трите средни училишта,8 прашалникот беше пополнет од вкупно 1047 

ученици. Поради недостаток на податоци кај некои од одговорите, по 

прочистување на базата на податоци, примерокот на кој се спроведоа 

квантитативните анализи изнесуваше N=1039.  

Табела 1: Структура на популација и примерок, според пол и средно училиште 

 СУГС  
Орце Николов 

СУГС  
Георги Димитров 

СУГС  
Шаип Јусуф 

Вкупно 

 Популација Примерок Популација Примерок Популација Примерок Популација Примерок 

Машки 331 157 499 184 143 43 973 384 
Женски 568 357 461 247 125 51 1154 655 
Вкупно 899 516 960 435 268 95 2127 1039 

         

Бидејќи структурата на испитаниците, гледана според пол и училиште, не е 

пропорционална на структурата на целата популација, истражувањето не 

интерпретира дескриптивни статистики како генерални заклучоци кои се 

однесуваат на целата популација. Во секој случај, за подобро толкување на 

наодите од регресионата анализа, Во табела 2 се дадени дескриптивни 

статистики за секое од прашањата. Поради природата на одговорите/видот на 

варијаблите, како најсоодветна мерка за централна тенденција е прикажан мод 

(одговор кој најчесто се јавува кај сите испитаници). Скунесот и куртосисот се 

прикажани за попрецизно толкување на наодите, бидејќи укажуваат на 

симетричноста (или нејзино отсуство) на дистрибуцијата на одговори, како и 

отстапки на дистрибуцијата на одговори од нормалноста. Податоци за 

фреквентноста на секој од одговорите на прашањата се достапни во Анекс Б. 

Табела 2: Дескриптивна статистика 

Варијабла Мод 
Стандардна 
девијација 

Скјунес Куртозис 

Број на случаи на меѓуврсничко насилство 
Еднаш - 

1.132 1.354 1.253 

 

8 Согласно податоците добиени од секое училиште посебно, во втора, трета и четврта година 
се запишале вкупно 899 ученици во СУГС Орце Николов, вкупно 960 во СУГС Георги Димитров 
и вкупно 268 ученици во СУГС Шаип Јусуф. 



три пати 

Број на случаи на меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална определба или родов 
идентитет 

Ниеднаш 1.215 2.520 7.065 

Број на случаи каде испитаникот бил жртва на 
меѓуврсничко насилство 

Ниеднаш 0.483 4.822 28.489 

Број на самоиницијативни посети на стручна 
служба од страна на жртвата 

Ниеднаш 0.295 8.832 99.159 

Број на случаи каде испитаникот бил насилник Ниеднаш 0.487 6.086 41.721 

Број на случаи каде испитаникот бил насилник 
врз основа на сексуална определба или родов 
идентитет 

Ниеднаш 0.527 9.119 89.544 

Број на случаи каде испитаникот бил насилен за 
да возврати на насилство врз него/неа 

Ниеднаш 0.733 5.221 34.317 

Број на посети на стручната служба поради 
настан поврзан со меѓуврсничко насилство  

Ниеднаш 0.438 6.634 50.835 

Број на одржани предавања за меѓуврсничко 
насилство во претходната година 

Ниеднаш 0.688 1.554 4.779 

Присуство на предавање за меѓуврсничко 
насилство  

Ниеднаш 0.648 1.834 6.375 

Број на одржани предавања за меѓуврсничко 
насилство врз основа на сексуална ориентација 
и родов идентитет во претходната година  

Ниеднаш 0.615 2.480 9.016 

Присуство на предавање за меѓуврсничко 
насилство врз основа на сексуална ориентација 
и родов идентитет 

Ниеднаш 0.581 3.370 15.388 

Број на посети на стручна служба поради 
покажани знаци на насилство или жртва на 
насилство 

Ниеднаш 0.671 3.243 12.947 

Број на посети на стручна служба поради 
покажани знаци на насилство или жртва на 
насилство врз основа на сексуална ориентација 
и родов идентитет 

Ниеднаш 0.454 4.992 30.134 

Број на санкции на ученици поради учество во 
меѓуврсничко насилство 

Ниеднаш 0.649 5.495 38.933 

Број на санкции на ученици поради учество во 
меѓуврсничко насилство врз основа на 
сексуална определба или родов идентитет 

Ниеднаш 0.422 9.739 115.159 

Постоење на интерни правила за спречување и 
справување со меѓуврсничко насилство 

Да 48.683 0.207 -1.961 

Постоење на интерни правила за спречување и 
справување со меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална определба или родов 
идентитет 

Не знам 48.790 -0.087 -1.996 

„Училиштето е безбедна средина за сите без 
разлика на сексуалната определба и/или 
родовиот идентитет/изразување“ 

Делумно 

точно 
1.448 -0.361 -0.807 

„Со моите соученици имам добри односи без 
разлика на нивната сексуалната определба 

Целосно 1.415 -1.906 2.638 



и/или родовиот идентиет / изразување “ точно 

„Професорите и педагогот/психолог во моето 
училиште поттикнуваат добри односи меѓу 
учениците без разлика на нивната сексуална 
определба и/или родов идентитет/изразување“ 

Точно 1.444 -1.045 0.283 

„Кога се  случува меѓуврсничко насилство, 
педагогот/психологот го препознава тоа“ 

Точно 1.431 -0.561 -0.518 

„Кога се  случува меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална определба и/или родов 
идентитет/изразување, педагогот/психологот го 
препознава тоа“ 

Точно 1.454 -0.405 -0.754 

Улогата на стручните служби во справување со 
непочитување на редот и дисциплината во 
училиштето 

Голема 1.357 -0.452 -0.261 

Улогата на стручните служби во справување и 
спречување на меѓуврсничко насилство  

Голема 1.502 -0.434 -0.665 

Улогата на стручните служби во справување и 
спречување на меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална определба или родов 
идентитет 

Голема 1.608 -0.258 -0.998 

„Според твоите сознанија, во текот на 
претходната училишна година, колку пати 
педагогот/психологот преземал/а некаква 
иницијатива за решавање и/или спречување на 
меѓуврсничкото насилство?“ 

Ниеднаш 0.991 1.621 2.646 

„Според твоите сознанија, во текот на 
претходната училишна година, колку пати 
педагогот/психологот преземал/а некаква 
иницијатива за решавање и/или спречување на 
меѓуврсничкото насилство врз основа на 
сексуална определба или родов идентитет?“ 

Ниеднаш 0.841 2.346 6.194 

Улогата на професор(к)ите во справување и 
спречување на меѓуврсничко насилство  

Голема 1.437 -0.410 -0.568 

Улогата на професор(к)ите во справување и 
спречување на меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална определба или родов 
идентитет 

Голема 1.549 -0.215 -0.950 

Улогата на директорот/ката во справување и 
спречување на меѓуврсничко насилство  

Голема 1.611 -0.043 -1.059 

Улогата на директорот/ката во справување и 
спречување на меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална определба или родов 
идентитет 

Голема 1.657 0.029 -1.135 

N=1039 

2.2.2. Прибирање на податоци во квалитативната анализа 

Со цел да се добијат дополнителни сознанија за потенцијалните разлики во 

перцепциите и искуствата за меѓуврсничко насилство од страна на 

припадниците на ЛГБТИКА+ заедницата, се спроведоа две фокус групи во 

текот на ноември  2020 година. Заради пандемијата, фокус групите се одржаа 



онлајн (на софтверската алатка Зум). За да се зачува анонимноста на 

учесниците, тие можеа да присуствуваат под псевдоним и без вклучена 

камера. По согласност на учесниците, дискусиите од фокус групите беа 

снимени тонски, а потоа истите беа целосно транскрибирани и анонимизирани.  

Првата фокус група (Ф1) се одржа на 27.11.2020 на која од поканетите шест 

учесници, се присуствуваа пет. Еден од учесниците ја напушти фокус групата 

заради проблеми со интернет врската, а учесникот кој не се појави не извести 

дека имал проблеми со интернетот. На двајцата учесници им беше понудено 

да присуствуваат на втората фокус група. Втората фокус група (Ф2) се одржа 

на 30.11.2020 на која од првично поканетите шест учесници, присуствуваа осум 

учесници, вклучувајќи ги и двајцата учесници поканети на првата фокус група. 

За жал, еден од учесниците мораше да замине порано поради обврски. Сепак, 

методолошкиот минимум за одржување на фокус група во двата случаи беше 

исполнет.  

На учесниците во двете фокус групи им беше испратен анонимен електронски 

демографски прашалник по завршувањето на фокус групата, со цел полесно да 

може да се нејзиниот состав, а притоа учесниците да можат да се опишат 

себеси со свои зборови, без наметнати категории од модераторот. Во табела 3 

е прикажана структурата на учесниците во двете фокус групи. 

За жал, во фокус групите немавме пријавени учесници од Шаип Јусуф, иако се 

обидовме да ги контактираме во неколку обиди, што претставува ограничување 

на ова истражување. 

  



Табела 3: Структура на учесници во фокус групи 

  Фокус група 1  Фокус група 2 

Училиште СУГС Орце Николов 1  2 
СУГС Георги Димитров 3  6 
СУГС Шаип Јусуф 0  0 

Година во која се 
запишани 

Втора година 2  2 
Трета година 1  3 
Четврта година 1  3 

Пол Машки 1  3 
Женски 3  5 

Сексуална ориентација  Хетеросексуална 1  4 
Хомосексуална 1  0 
Бисексуална 1  2 
Не е сигурен/на 0  2 
Не сака да сподели 1  0 

Родов идентитет Цисродов 3  8 
Трансродов 1  0 

Етничка припадност Македонска 4  8 

 

2.3. Квантитативни алатки – мултиваријабилна линеарна 

регресија 

Изборот на вид на квантитативна анализа генерално зависи од природата на 

податоците, но и од тоа дали резултатот е дихотомен или пак градациски, како 

и од природата на врската која ја истражуваме (Lieberman, 2005). 

Поаѓајќи од тоа дека прибирањето на податоци се потпира врз електронска 

анкета, контрола врз бројот на испитаници кои ќе ја одговорат анкетата не 

може да се воспостави, па оттука постои и ризик примерокот да не преголем за 

да може од него да се генерализираат податоци. Воедно, најголемиот дел од 

варијаблите се мерат на континуирана скала. Оттука, најсоодветна алатка за 

анализа на податоците е мултиваријабилна линеарна регресија. За да се најде 

најсоодветниот модел кој ќе одговара на податоците и ќе даде робустни 

резултати, оваа студија го применува методот на селекција одназад (backwards 

selection), односно се започнува со модел кој ги вклучува сите објаснувачки 

варијабли, а потоа една по една се отстрануваат оние варијабли кои имаат 

најмала предвидувачка моќ и не се статистички значајни, се додека не се дојде 

до модел кој е робустен, објаснува задоволителен дел од варијацијата во 

предметот кој го испитуваме и има соодветен број на статистички значајни 

објаснувачки фактори. 



2.4. Квалитативни алатки – тематска анализа 

Оваа студија се потпира на квалитативна анализа на податоците добиени 

преку фокус групи, заради интерсекционален пристап при истражување на 

појаватамеѓуврсничко насилство . Поаѓајќи од сензитивноста на теми поврзани 

со ЛГБТИКА+ заедницата, разликите во перцепциите на ЛГБТИКА+ 

средношколците за улогата на училишните психолози во превенција и 

справување со меѓуврсничкото насилство, како и пристапот на педагозите кон 

ЛГБТИКА+ средношколци, овој тип на анализа ќе овозможи подобар увид во 

состојбите и порелевантни наоди. 

Бидејќи предмет на интерес на овој дел од студијате е што ќе биде кажано, а 

не како ќе биде кажано, за анализа на податоците се користи тематска анализа 

помеѓу случаите (cross case), со чија помош ќе се идентификуваат теми и 

шаблони/шеми (patterns), кои се јавуваат во податоците (Ritchie и Lewis, 2003; 

Braun и Clarke, 2006; Gibbs, 2007; Riessman, 2008). 

Кодирањето на податоците од фокус групите е хибридно (Braun и Clarke, 2006; 

Saldana, 2012) – најпрво се изведуваат и кодираат темите кои произлегуваат од 

теоретските концепти кои се користат во оваа студија, а потоа се кодираат и 

теми кои произлегуваат од самиот тек на дискусијата, односно од содржината 

на кажаното. 

Оттука, фокус групите се спроведоа со помош на полуструктуриран тематски 

водич во кој беа вклучени јасни, ненаведувачки, отоворени, но теоретски 

поткрепени прашања кои ги поттикнаа учесниците што поотворено да говорат –

обезбедувајќи нѝ ги потребните податоци (Arthur и Nazroo, 2003).  Пред да 

бидат поставени кон вистинските учесници, прашањата беа проверани и 

дискутирани со тимот на ХЕРА кој работи на темата на меѓуврсничко насилство 

во рамки на програмата за сеопфатно сексуално образование. Ова нѝ помогна 

да поставиме релевантни прашања (Berg, 2009). Прашањата во теоретскиот 

водич беа организирани во делови, вклучувајќи воведни прашања (прашања за 

загревање), главни прашања и завршни или прашања за оладување 

(Hermanowicz, 2002). Со оглед на полуструкурираната природа на фокус 

групите, прашањата не ги поставуваме нужно по определениот редослед 



(Hermanowicz, 2002), а понекогаш поставувавме и пробни и дополнителни 

прашања кои не беа оригинално вклучени во тематскиот водич (Berg, 2009).  

Теоретски изведените теми опфатени со овие фокус групи беа училишната 

средина, факторите за посетеност на стручните служби и нивоата на 

интервенција на училишните актери во спречување и сузбивање на 

меѓуврсничкото насилство. На пример, за да се испитаат перцепциите за 

училишната средина, како и факторите кои влијаат за посета на стручните 

служби, учесниците беа прашани за нивното лично чувство за училиштето, 

дали некогаш се чувствуваат дискриминирани кога се на училиштето 

(вклучувајќи и врз основа на сексуална ориентација и/или родов идентиет), како 

и дали поради тие или други причини се обраќаат кај стручните служби. Во 

однос на нивоата на интервенција за спречување и сузбивање на 

меѓуврсничкото насилство, учесниците беа прашани за најчестите причини 

поради кои учениците се праќаат кај педагогот или психологот, како и начините 

на кои стручните служби и училишниот кадар постапуваат во случаите на 

меѓуврсничкото насилство. Целосниот тематски водич е достапен во Анкес Б.  

2.5. Точност и веродостојност на квалитативните податоци  

Точноста и веродостојноста на квалитативните податоци „имаат клучно 

значење за релеватноста на кој било поширок заклучок кој може да биде 

извлечен од единечно истражување, во која било форма“ (Ritchie и Lewis, 2003, 

стр. 269). Па така, како би ја осигурале внатрешната веродостојност на 

податоците, ја контролиравме динамиката на фокус групите, осигурувајќи се 

дека ниту еден учесник не зазема доминанта улога, односно поттикнувајќи ги 

сите учесници да се вклучат на еднаква основа (Bloor и колегите, 2001, стр. 49), 

притоа овозможувајќи простор за слободно изразување (Bloor и колегите, 

2001, стр. 22–24). При кодирањето на податоците, користен е пристапот на 

постојана споредба преку конзистетност и точност во кодирањето, но 

истовремено и свестност за разликите и варијациите кои се појавуваат во 

придобиените податоци (Gibbs, 2008, стр. 96). Дотолку повеќе, за проверка на 

доверливоста на добиените информации и обезбедување на надворешна 

точност на податоците, користевме дополнителни извори и литература (Ritchie 

и Lewis, 2003, стр. 288). 



Внатрешната веродостојност на квалитативните податоци е тешка за 

контролирање во услови на нерандомизирана селекција на учесници (van 

Meter, 1990; Cohen и Arieli, 2011). Од тие причини, преземавме дополнителни 

чекори за да го направиме составот на фокус групите порепрезентативен во 

однос на пошироката популација, што е објаснето во потпоглавјето 3.1. За 

време на тематската анализа, особено внимание е посветено на изведување 

на веродостојни концепти коишто произлегуваат од самите податоци, притоа 

избегнувајќи претерана интерпретација (Ritchie и Lewis, 2003, стр. 274). 

Надворешната веродостојност на податоците е исто така тешка за 

контролирање. Литературата сугерира избегнување селекција на учесници 

меѓу кои постои претходно познанство (Hermanowicz, 2002, стр. 494), но поради 

карактеристиките на ова истражување, како и општествениот контекст, тоа не 

беше докрај можно. Претпоставената сексуална ориентација, родов идентитет 

или родово изразување на модераторите на фокус групите од страна на 

учесниците, како и разликите помеѓу учесниците по ова прашање, исто така 

играат улога. Поради фактот што учесниците на фокус групата имаа различна 

сексуална ориентација, тие можеби беа мотивирани да даваат општествено 

прифатливи одговори, односно да ги прикриваат нивните вистински мислења 

(Foddy, 1993, стр. 9). 

3. АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА НА РЕЗУЛТАТИ 

Ова поглавје е организирано во две потпоглавја: во првото се презентираат и 

интерпретираат наодите од трите групи на квантитативни анализи, додека 

второто фокусот го става на квалитативната анализа. Секое од потпоглавјата 

вклучува дискусија на наодите и нивна триангулација со постоечката 

литература.  

3.1. Квантитативна анализа на податоците од анкетата 

Врз основа на теоретските постулати и претходна литература, се спроведоа 

три групи на статистички анализи со цел да се објасни: (1) дали како 

училишната средина влијае врз перцепциите за улогата на стручните служби 

во справување и спречување меѓуврсничко насилство, (2) дали и како 



различните методи на справување со меѓуврсничко насилство влијаат врз 

перцепциите за улогата на стручните служби во справување и спречување на 

истото и (3) кои фактори придонесуваат кон тоа учениците – жртви на 

меѓуврсничко насилство да (не) се обратат за помош кај стручните служби. 

Секоја група на анализи вклучува по две регресиони анализи, една се 

однесува на меѓуврсничкото насилство генерално, додека другата се 

однесува на меѓуврсничко насилство засновано на сексуална ориентација 

или родов идентитет 

3.1.1. Улога на стручните служби во справување и спречување на 

меѓуврсничко насилство, објаснета од училишната средина 

За да тестираме како училишната средина влијае врз доживувањата на 

учениците за тоа каква е улогата на стручните служби при справување и 

спречување на меѓуврсничко насилство, тргнавме со статистички модел во кој 

како објаснувачки варијабли ги вклучивме сите оние кои согласно теоретската 

рамка ја објаснуваат училишната средина, со фокус на димензиите безбедност 

и односи.  

Објаснувачките варијабли кои ја конципираат училишната средина а беа 

вклучени во анализата се: 

1. Број на случаи на меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална 

определба или родов идентитет) 

2. Број на случаи каде испитаникот бил жртва на меѓуврсничко насилство 

3. Број на случаи каде испитаникот бил насилник (врз основа на сексуална 

определба или родов идентитет) 

4. Број на санкции на ученици поради учество во меѓуврсничко насилство 

(врз основа на сексуална определба или родов идентитет) 

5. Постоење на интерни правила за спречување и справување со 

меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална определба или родов 

идентитет) 

6. Перцепции на учениците за училиштето како безбедна средина  

7. Личните односи со врсниците 

8. Улогата на професор(к)ите во поттикнување добри односи меѓу 

учениците 

9. Улогата на стручните служби во препознавање меѓуврсничко насилство 

(врз основа на сексуална определба или родов идентитет) 

10. Улогата на стручните служби во преземање инцијатива за 

справување/спречување на меѓуврсничко насилство (врз основа на 

сексуална определба или родов идентитет) 



11. Улогата на професор(к)ите во справување и спречување на 

меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална определба или родов 

идентитет) 

12. Улогата на директорот/ката во справување и спречување на 

меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална определба или родов 

идентитет) 

Дополнително, се вклучија и три контролни варијабли: (1) пол; (2) сексуална 

определба и (3) родов идентитет.9 

Табела 4: Коефициенти од регресиона анализа: училишна средина и 
меѓуврсничко насилство 

  
нестандардизирани 

коефициенти 
 

стандардна 
грешка 

 t-вредност  p-вредност 

МОДЕЛ 11         
(Intercept)   0.436   0.157   2.771   0.006 **  

Добри меѓуврснички односи   0.129   0.026   4.939   < .001 **  

Препознавање меѓуврсничко насилство   0.176   0.028   6.337   < .001 **  

Иницијатива за спречување меѓуврсничко 
насилство 

 0.077   0.035   2.219   0.027 *  

Улога-професор(к)и   0.302   0.031   9.850   < .001 **  

Улога-директор(ка)  0.270   0.027   9.948   < .001 ** 

Сексуална ориентација (ЛГБТИКА+)   -0.306   0.093   -3.292   0.001 ** 

Сексуална ориентација  
(не сака да одговори) 

 -0.216   0.100   -2.160   0.031 *   

Забелешка: N = 1039; R2 = 0.49; p-вредност < .001  

Симболи за статистичка значајност: * 0,05; ** 0,01   

 

Иако поединечниот ефект на секоја од објаснувачките варијабли врз 

доживувањето за тоа каква е улогата на педагогот во справување со 

спречување на меѓуврсничко насилство не е значително голем, со 99% 

сигурност наодите укажуваат дека речиси 50% од варијацијата во 

перцепциите на учениците за улогата на стручните служби е објаснета од 

нивните перцепции за (1) личните односи со соучениците, (2) улогата на 

стручните служби во препознавање на меѓуврсничкото насилство и (3) 

преземање иницијатива за негово спречување и справување со истото; 

(4) улогата на професор(к)ите и (5) директорот/ката во спречување и 

справување со меѓуврсничко насилство и (6) личната сексуална 

ориентација. Оттука, хипотезите Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х11 и Х12 се отфрлаат, 

бидејќи факторите врз кои се фокусираат не се статистички значајни. 

 

9 Родов идентитет укажува дали има разлика меѓу пол и род (како се чувствува кога размислува за себе) 

кај испитаникот. Доколку има разлика, тогаш станува збор за трансродови лица, а доколку нема, тогаш 
станува збор за цисродови учесници 



Откако ќе се земе предвид ефектот на сите други фактори, односно варијабли, 

се побива Х6: Подобри односите со врсниците придонесуваат кон полоша 

перцепција за улогата на стручните служби во спречување и справување 

со меѓуврсничко насилство. Имено, за секоја една единица промена во 

мислењето на ученците дека имаат добри односи со своите врсници, нивната 

перцепција за улогата на стручните служби во спречување и справување со 

меѓуврсничко насилство се зголемува за 0.13. Иако на прв поглед ова може да 

делува контраинтуитивно наспроти теоретските постулати (Sherbourne, 1988; 

Rickwood и Braithwaite, 1994; Schonert-Reichl и Muller, 1996), можеби токму 

поради добрите односи со врсниците и отсуството на конфликт меѓу нив, 

учениците немале искуство со стручните служби во контекс на меѓуврсничко 

насилство и оттука нивното мислење за улогата на стручните служби не е 

изградено врз основа на лично искуство, туку врз основа на тоа „како треба да 

биде во пракса“.  

Интуитивно, за секоја една единица промена во мислењето на ученците дека 

стручната служба го препознава меѓуврсничкото насилство кога тоа се случува, 

нивната перцепција за улогата на стручните служби во спречување и 

справување со меѓуврсничко насилство се зголемува за 0.18, земајќи го 

предвид ефектот на сите други фактори. Оттука, се потврдува Х7: Подобра 

перцепција за улогата на стручните служби во препознавање 

меѓуврсничко насилство придонесува кон подобра перцепција за улогата 

на стручните служби во спречување и справување истото. Истовремено, 

се потврдува и Х8: Подобра перцепција за улогата на стручните служби во 

преземање инцијатива за решавање на меѓуврсничко насилство 

придонесува кон подобра перцепција за улогата на стручните служби во 

спречување и справување истото. Поконкретно, за секоја една единица 

промена во мислењето на ученците дека стручните служби преземаат 

иницијативи за спречување на меѓуврсничкото насилство кога тоа се случува, 

перцепција за нивната улогата во спречување и справување со меѓуврсничко 

насилство се зголемува за 0.08. Како што укажува и литературата, несоодветно 

реагирање на меѓуврсничко насилство може да ја зголеми неговата 

зачестеност и да го намали чувството на безбедност кај учениците (Espelage, 

Bosworth и Simon, 2000, стр. 200; Goldweber, Waasdorp и Bradshaw, 2013). 



Оттука ако чувството дека училишните стручни служби се ефикасни во својата 

работа придонесува кон целокупното чувството за безбедност во училиштето, 

тогаш овие наоди воопшто не се зачудувачки.  

Најголем ефект врз перцепциите за работата на стручните служби во однос на 

спречување и справување со меѓуврсничко насилство имаат перцепцијата на 

учениците за улогата на професор(к)ите и улогата на директорот/ката во 

справувањето со меѓуврсничко насилство. Имено, откако ќе се земе предвид 

ефектот на сите други фактори, секоја промена во перцепцијата за улогата на 

професор(к)ите за една единица, ја зголемува, односно подобрува 

перцепцијата за улогата на стручните служби за 0.30. Истовремено, секоја 

промена во перцепцијата за улогата на директорот/ката за една единица, ја 

подобрува перцепцијата за улогата на педагогот/психологот за 0.27. Со други 

зборови, доколку ученикот има подобра перцепција за улогата на 

професор(к)ите и директорот/директорката во справување и спречување со 

меѓуврсничкото насилство, тогаш и неговата/нејзината перцепција за тоа 

колкава е улогата на стручните служби во однос на спречувањето и 

справувањето со меѓуврсничкото насилство е подобра, земајќи ги предвид 

ефектите на сите други варијабли во моделот. Ова ја потврдува нужната 

вклученост на сите актери во училишната средина во справување и 

спречување на меѓуврсничко насилство (Newman, Horne и Webster, 1999; 

Rodkin и Hodges, 2003; Jimerson и Furlong, 2006; Waasdorp и колегите, 2011; 

Espelage, Polanin и Low, 2014), а со тоа се потврдуваат и Х9 и Х10, односно 

дека Подобра перцепција за улогата на професор(к)ите/директорот(ката) 

во справување и спречување на меѓуврсничко насилство придонесува 

кон подобра перцепција за улогата на стручните служби во спречување и 

справување со меѓуврсничко насилство. 

Конечно, сексуалната ориентација на учениците е исто така статистички 

значаен предиктор за тоа како тие ја доживуваат улогата на стручните служби 

во однос на спречувањето и справувањето со меѓуврсничкото насилство. Во тој 

контекст, откако ќе се земе предвид ефектот на сите други фактори, мислењето 

за тоа каква е улогата на стручните служби за справување со меѓуврсничко 

насилство се намалува за 0.31 кај оние учениците кои се идентификуваат себе 

си како дел од ЛГБТИКА+ заедницата, наспроти хетеросексуалците, а истото се 



намалува за 0.22 кај оние ученици кои не сакале да одговорат каква е нивната 

сексуална ориентација, наспроти хетеросексуалците. Наодите укажуваат дека 

за разлика оние кои се идентификуваат како дел од ЛГБТИКА+ заедницата или 

кои не сакале да споделат својата сексуална ориентација, учениците кои се 

идентификуваат како хетеросексуалци, генерално имаат подобро мислење за 

улогата на стручните служби во справување со меѓуврсничко насилство. Како 

што наведуваат бројни автори, ова може да се должи генерално на фактот 

дека ЛГБТИКА+ младите се чувствуваат помалку безбедни во училиштата,  а 

меѓуврсничкото насилство е помалку препознаено или периципирано како 

помалку ‘значајно’ од страна на учителите и стручните служби во споредба со 

нивните хетеросексуални соученици (Perez, Schanding и Dao, 2013; Lee и 

Carpenter, 2015; Crothers и колегите, 2017), па оттука и чувството на 

ЛГБТИКА+ младите дека улогата на педагогот во справување и спречување на 

меѓуврсничко насилство не е голема. Дополнително, не може да се исклучи и 

можноста дека кај некои стручни служби постои негативна перцепција за 

ЛГБИКА+ младите, а следствено на тоа и отпор да им се помогне.  

Табела 5: Коефициенти од регресиона анализа: училишна средина и 
меѓуврсничко насилство врз основа на сексуална определба или родов 
идентитет 

  
нестандардизиран

и коефициенти 
 

стандардна 
грешка 

 t-вредност  p-вредност 

МОДЕЛ 11         

(Intercept)   0.330   0.141   2.336   0. 020 * 

Добри меѓуврснички односи   0.075   0.026   2.902   0.004 **   

Препознавање меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална ориентација или родов 
идентитет 

 0.208   0.027   7.607   < .001 **   

Улога-професор(к)и-меѓуврсничко насилство 
врз основа на сексуална ориентација или 
родов идентитет 

 0.379   0.031   12.389   < .001 **  

Улога-директор(ка)-меѓуврсничко насилство 
врз основа на сексуална ориентација или 
родов идентитет 

 0.268   0.028   9.608   < .001 **   

Сексуална ориентација (ЛГБТИКА+)   -0.351   0.092   -3.818   < .001 **   

Забелешка: N = 1039; R2 = 0.55; p-вредност < .001  

Симболи за статистичка значајност: * 0,05; ** 0,01   

 

Како и во првата анализа, така и во случајот со втората, сите модели 

објаснуваа еднаков процент на варијација во улога на стручните служби во 

спречување и справување со меѓуврсничко насилство врз основа на сексуална 

определба или родов идентитет, односно околу 55%. Со исклучок на две 

варијабли, и во двете анализи се јавија исти објаснувачки фактори кои се 



статистички значајни. Ова ги зајакнува наодите, односно укажува дека 

навистина, во контекст на училишната средина поголема улога игра 

димензијата односи, наспроти димензијата безбедност. Интересно, 

испитувајќи како улогата на училишната средина влијае врз перцепциите на 

учениците за улогата на стручните служби, кога станува збор за меѓуврсничко 

насилство врз основа на сексуална определба или родов идентитет, 

објаснувачките фактори имаат поголем ефект одошто во првата анализа. 

Резултатите (Табела 5) покажуваат дека во случаи на меѓуврсничко 

насилство врз основа на сексуална определба или родов идентитет, со 

99% сигурност може да се каже дека 55% од варијацијата е објаснета од 

фактори кои спаѓаат во димензијата односи во училиштето, и тоа 

предоминантно врзани со надзор, односно со улогата на 

„претпоставените“. Оттука, хипотезите 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 8/1, 11/1 и 12/1 

се отфрлаат бидејќи факторите врз кои се фокусираат не се статистички 

значајни.  

Наодите ја потврдуваат Х6/1: Подобри односите со врсниците 

придонесуваат кон полоша перцепција за улогата на стручните служби во 

спречување и справување со меѓуврсничко насилство врз основа на 

сексуална ориентација и родов идентитет. Откако ќе се земе предвид 

ефектот на сите други фактори, за секоја една единица промена во мислењето 

на ученците дека имаат добри односи со своите врсници, нивната перцепција 

за улогата на стручните служби во спречување и справување со меѓуврсничко 

насилство врз основа на сексуална определба или родов идентитет се 

зголемува за 0.33.  

Како и во случајот на меѓуврсничко насилство генерално, така и кога истото е 

базирано на сексуална ориентација или родов идентитет, перцепцијата за 

улогата на стручните служби во спречување и справување со меѓуврсничко 

насилство врз основа на сексуална определба или родов идентитет се 

зголемува, но за 0.075, за секоја една единица промена во мислењето на 

ученците дека стручната служба го препознава насилство кога тоа се случува, 

земајќи го предвид ефектот на сите други фактори, а со тоа и се потврдува 

Х7/1. 



Најголем ефект врз перцепциите за работата на стручните служби во однос на 

спречување и справување со меѓуврсничко насилство врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет повторно има перцепцијата на учениците за 

улогата на професор(к)ите Имено, откако ќе се земе предвид ефектот на сите 

други фактори, секоја промена во перцепцијата за улогата на професор(к)ите 

за една единица, ја зголемува, односно подобрува перцепцијата за улогата на 

стручните служби во спречување и справување со меѓуврсничко насилство 

засновано на сексуална ориентација и родов идентитет за 0.38. Истовремено, 

секоја промена во перцепцијата за улогата на директорот/ката за една 

единица, ја подобрува перцепцијата за улогата на стручните служби за 0.27. 

Овие наоди ги потврдуваат Х9/1 и 10/1. 

Од аспект на сексуалната ориентација на учениците, откако ќе се земе предвид 

ефектот на сите други фактори, статистички значајна разлика во перцепциите 

за улогата на стручните служби во спречување и справување со меѓуврсничко 

насилство засновано на сексуална ориентација и родов идентитет има кај 

учениците кои се идентификуваат себеси како дел од ЛГБТИКА+ заедницата, 

наспроти хетеросексуалците и оние кои одговориле дека не знаат каква е 

нивната сексуална ориентација.  

Севкупно земено, од анализите произлегува дека перцепциите на учениците 

за улогата на стручните служби во спречување и справување со 

меѓуврсничко насилство, како и кога истото е засновано на сексуална 

определба и родов идентитет, се претежно објаснети низ димензијата 

односи во училиштето, со фокус на надзорот, и тоа предоминантно со 

„надредените“ (стручната служба, наставничкиот кадар и раководството), 

додека пак безбедносната димензија речиси и да не игра улога. Иако во 

двете анлизи се потврдуваат теоретските постулати за важноста на сите 

актери, не може да се исклучи можноста доживувањето на стручните служби да 

се гледа низ призма на нивната поврзаност со професор(к)ите и 

директорот/ката во контекст на меѓуврсничкото насилство. Токму оваа релација 

е едно од прашањата кое е вредно за понатмошно разгледување во 

квалитативната анализа. 

Едновремено, евидентна е разликата во перцепциите на 

хетеросексуалците, наспроти ЛГБТИКА+ младите, што укажува на 



потребата од подобро адресирање на проблемите со кои можеби се 

соочуваат ЛГБТИКА+ средношколците во контекст на меѓуврсничкото 

насилство. Оттука, дури и кога овие перцепции не се врз основа на лични 

искуства, поаѓајќи од генералната општествена клима, можеби ЛГБТИКА+ 

младите се однапред обременети со негативно чувство за стручните служби и 

едновремено обесхрабрени да се обратат кај истите. 

3.1.2. Улога на стручните служби во справување и спречување на 

меѓуврсничко насилство, објаснета од методите на справување 

и спречување на меѓуврсничко насилство 

Во анализата која разгледува дали и до која мера различните методи на 

справување и спречување со меѓуврсничко насилство влијаат врз тоа како 

учениците ја доживуваат улогата на стручните служби, како објаснувачки 

варијабли вклучивме показатели за секое од трите нивоа на интервенции 

(Elinoff, Chafouleas и Sassu, 2004; Merrell и колегите, 2008; Lund и колегите, 

2012; Wang, Berry и Swearer, 2013), како и неколку контролни варијабли.  

Како примарни интервенции се вклучија: (1) присуство на предавање за 

меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална ориентација и родов 

идентитет), (2) запознаеност на ученикот за постоењето на интерни правила за 

заштита од меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална ориентација и 

родов идентитет) и (3) учество во програмата за ССО. Како показател за 

секундарна интервенција се зеде (1) посети на стручната служба поради 

покажани знаци на насилство или потенцијална жртва на насилство. Конечно, 

како форми на терцијарни интервенции се (1) посета на стручната служба за 

настан поврзан со меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет), (2) изречени дисциплински мерски поради 

учество во меѓуврсничко насилство (врз основа на сексуална ориентација и 

родов идентитет) и (3) инцијативи за справување/спречување на меѓуврсничко 

насилство (врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет) преземени 

од стручните служби. Во моделот се вклучени и две контролни варијабли, 

одноно (1) пол, (2) сексуална ориентација и (3) родов идентитет. 

  



Табела 6: Коефициенти од регресиона анализа: методи на спречување и 
справување со меѓуврсничко насилство 

МОДЕЛ 3  
нестандардизирани 

коефициенти 
 

стандардна 
грешка 

 t-вредност  p-вредност 

(Intercept)   4.495   0.172   26.088   < .001 **  

Посета на стручни служби-учество во 
меѓуврсничко насилство 

 -0.287   0.109   -2.623   0.009 **  

Присуство на предавања за меѓуврсничко 
насилство  

 0.121   0.072   1.682   0.093 *  

Посета на стручни служби поради првични 
знаци на насилство или жртвеност  

 -0.162   0.078   -2.086   0.037 *  

Сакнции  -0.149   0.075   -1.984   0.047 *  

Интерни правила за меѓуврсничко 
насилство 
(сметаат дека нема)  

 -0.917   0.163   -5.638   < .001 **  

Интерни правила за меѓуврсничко 
насилство 
(не знаат дали нема) 

 -0.326   0.094   -3.480   < .001 **  

Иницијатива за спречување меѓуврсничко 
насилство 

 0.258   0.050   5.108   < .001 **  

Пол (машки)  -0.157   0.092   -1.705   0.088  

Сексуална ориентација (ЛГБТИКА+)   -0.630   0.123   -5.137   < .001 **  

Сексуална ориентација  
(не сака да одговори) 

 -0.638   0.128   -4.974   < .001 **  

Забелешка: N = 1039; R2 = 0.128; p-вредност < .001  

Симболи за статистичка значајност: * 0,05; ** 0,01   

 

Повторно, поединечниот ефект на различните видови на интервенции врз 

перцепциите за улогата на стручните служби во справување со спречување на 

меѓуврсничко насилство, како и кога тоа е врз основа на сексуалната 

определба или родовиот идентите, не е значително голем. Во секој случај, со 

99% сигурност наодите укажуваат дека во двете анализи 13% од 

варијацијата во перцепциите на учениците за улогата на стручните 

служби во училиштето е објаснета од различните методите на 

интервенција.  

Табела 7: Коефициенти од регресиона анализа: методи на спречување и 
справување со меѓуврсничко насилство врз основа сексуалната ориентација и 
родов идентитет 

МОДЕЛ 4  
нестандардизирани 

коефициенти 
 

стандардна 
грешка 

 t-вредност  p-вредност 

(Intercept)   4.296   0.197   21.768   < .001   

Посета на стручни служби-учество во 
меѓуврсничко насилство врз основа 
сексуалната ориентација и родов идентитет 

 -0.207   0.115   -1.795   0.073  

Присуство на предавања за меѓуврсничко 
насилство врз основа сексуалната ориентација 
и родов идентитет 

 0.180   0.090   2.010   0.045 *  

Санкции- меѓуврсничко насилство врз основа 
сексуалната ориентација и родов идентитет 

 -0.335   0.126   -2.648   0.008 **  

Интерни правила за меѓуврсничко насилство 
врз основа сексуалната ориентација и родов 
идентитет 

 -0.957   0.146   -6.560   < .001 **  



(сметаат дека нема)  

Интерни правила за меѓуврсничко насилство 
врз основа сексуалната ориентација и родов 
идентитет 
(не знаат дали нема) 

 -0.231   0.111   -2.073   0.038 * 

Иницијатива за спречување меѓуврсничко 
насилство врз основа сексуалната ориентација 
и родов идентитет  

 0.224   0.061   3.692   < .001 **  

Пол (машки)  -0.164   0.099   -1.655   0.098  

Сексуална ориентација  
(не сака да одговори) 

 -0.791   0.131   -6.048   < .001 **  

Сексуална ориентација (ЛГБТИКА+)   -0.581   0.138   -4.210   < .001 **  

Забелешка: N = 1039; R2 = 0.126; p-вредност < .001  

Симболи за статистичка значајност: * 0,05; ** 0,01   

 

Додека двете анализи ги содржат истите објаснувачки фактори, во 

случајот на генерално меѓуврсничко насилство има само една 

дополнителна објаснувачка варијабла, односно посета на стручната 

служба поради првични знаци на насилство/потенцијална жртва. Од 

друга страна, додека посета на стручните служби за настан врзан со 

меѓуврсничко насилство, е статистички значајна во првата анализа, во 

случаи кога меѓуврсничкото насилство е врз основа на сексуална 

ориентација или родов идентитет, тој метод на интервенција не е 

статистички значаен. И во двете анализи, статистичка разлика во 

перцепциите има и врз основа сексуалната ориентација, додека полот не 

игра улога. Во првата анализа се отфрла единствено Х15, додека пак во 

втората се отфрлаат Х15/1 и 16/1, бидејќи варијаблите на кои тие хипотези се 

фокусираат не се статистички значајни. 

Во однос на примарните интервенции, земајќи го предвид ефектот на сите 

други фактори, присуството на предавања за меѓуврсничко насилство има 

позитивен ефект врз перцепцијата за улогата на стручната служба, а со тоа се 

потврдуваат Х13 и Х13/1. За секое зголемување на бројот на посетени 

предавања за една единица, мислењето за улогата на стручните служби се 

подобува за 0.12. Кога станува збор за меѓуврсничко насилство базирано на 

сексуална ориентација и родови идентитет, мислењето за улогата на стручните 

служби во спречување и справување со ваков тип на меѓуврсничко насилство 

се подобрува за 0.18. Едновремено, оние ученици кои мислат дека училиштето 

има интерни правила за справување со меѓуврсничко насилство гледаат 

подобро на улогата на стручните служби и во двата случаи, потврдувајќи ги 



Х14 и 14/1. Поконкретно, во двете анализи, во споредба со учениците кои 

сметаат дека училиштето има интерни правила, кај учениците кои сметаат дека 

такви правила нема, мислењето за улогата на стручните служби во спречување 

и справување со меѓуврсничко насилство (генерално и засновано на сексуална 

ориентација и родов идентитет) се намалува за 1.  

Интервенциите на стручните служби во случаи кога некој ќе покаже првични 

карактеристики на насилство или пак на потенцијална жртва, како форма на 

секундарна интервенција, е статистички значајна само кога станува збор за 

генерално меѓуврсничко насилство. Интересно, иако теоретски се очекува 

ваквите интервенции да имаат позитивен ефект, наодите укажуваат на 

обратната состојба, и оттука Х16 се побива. Земајќи ги предвид сите други 

фактори, промената за една единица на мислењето на учениците дека 

стручните служби всушност интервенираат превентивно придонесува кон тоа 

улогата на стручните служби да се смета за помала за 0.16.  

Разгледувајќи ги формите на терцијарни интервенции, откако ќе се земе 

предвид и ефектот на другите фактори, посетата на стручните служби за 

настан поврзан со меѓуврсничко насилство придонесува кон послаба 

перцепција за улогата на стручните служби во справување со меѓуврсничко 

насилство за 0.29, што значи дека Х17 и Х17/1 се побиваат. Санкционирањето 

на учениците поради учество во меѓуврсничко насилство исто така 

придонесува кон послаба перцепција за улогата на стручните служби во 

справување со меѓуврсничко насилство, но ефектот е двојно поголем кога 

станува збор за меѓуврсничко насилство базирано на сексуална ориентација и 

родов идентитет. Имено, додека во првиот случај перцепцијата за улогата на 

стручните служби се намалува 0.15, во вториот случај истата се намалува 0.34. 

Бидејќи наодите се спротивни на теоријата и поставените хипотези, Х18 и 

Х18/1 се побиваат. Конечно, а согласно теоретските постулати, оние ученици 

кои имаат подобро мислење за улогата на стручните служби во преземање 

иницијатива за решавање на меѓуврсничко насилство генерално, како и 

насилство засновано на сексуална ориентација и родов идентитет имаат и 

подобра перцепција за улогата на стручните служби воопшто. Поконкретно, за 

секоја една единица подобрување  во перцепциите за улогата на стручните 

служби во преземање инцијатива за решавање на меѓуврсничко насилство, 



како и кога тоа е врз основа на сексуална определба или родов идентитет 

придонесува кон подобра перцепција за улогата на стручните служби за 0,26 и 

0,22, последователно, што значи дека Х19 и Х19/1 се потврдуваат. 

Најголем ефект врз доживувањето на улогата на стручните служби и во двете 

анализи има сексуалната ориентација, секако имајќи го предвид ефектот на 

сите други фактори. Кај учениците кои се идентификуваат себеси како 

ЛГБТИКА+, како и кај оние ученици кои одбиле да одговорат каква е нивната 

сексуална ориентација, перцепцијата за улогата на стручните служби во 

спречување и справување со меѓуврсничко насилство се намалува за 0.63 и за 

0.64 последователно, за разлика од учениците кои се идентификувале како 

хетеросексуалци. Во случаи на меѓуврсничко насилство засновано на 

сексуална ориентација и родов идентитет, намалувањето е за 0.8 и 0.6.  

Севкупно гледано, наодите укажуваат дека форми на интервенции од сите 

три нивоа влијаат врз тоа како се доживува улогата на стручната служба 

во спречување и справување со меѓуврсничко насилство генерално и 

кога тоа е врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. 

Евидентно е дека примарното ниво на интервенција е многу релевантно. 

Како што укажува литературата, примарните превенции делуваат кон 

позитивна промена на училишната средина (Elinoff, Chafouleas и Sassu, 2004; 

Espelage, Polanin и Low, 2014, стр. 20) и значително можат да ја свесноста не 

само кај учениците, туку и кај стручните служби и наставниот кадар за лошите 

последици и проблеми од меѓуврсничкото насилство (Lund, 2012), преку 

мејнстримизирање на улогата на стручната служба во спречување и 

справување со меѓуврсничко насилство, како и кога истото е врз основа на 

сексуална ориентација и родов идентитет.  

Ставајќи ја литературата во домашниот контекст, иако терцијарните 

интервенции се сметаат за најмалку ефективни бидејќи не го решаваат 

проблемот со насилството на долг рок, туку делуваат на решавање на 

конкретни случаи, се чини дека во пракса токму овие интервенции се 

најзастапени во Северна Македонија. Во секој случај, иако се мали ефектите, 

наодите укажуваат дека ваквите методи на справување придонесуваат кон 

тоа учениците да имаат предоминантно послаба перцепција за 

ефективноста на стручните служби во справувањето со насилство (и врз 



основа на сексуална ориентација и родов идентитет). Ова може да се 

должи на лош пристап од страна на стручните служби, при што наместо да се 

стави фокус на едукација на учениците (Shallcross, 2010) за лошите страни на 

меѓуврсничкото насилство, фокусот се става на казнени мерки за насилниците, 

кои имаат негативен ефект. Едновремено, доколку станува збор за жртви на 

меѓуврсничко насилство, можеби терцијарните интервенции кај нив не 

помагаат во надминување на психолошката траума, поради што е потребно да 

се зајакнат капацитетите на стручните служби.  

Конечно, повторно се појавува разлика во перцепциите врз основа на 

сексуалната ориентација. Покрај тоа што овој наод ја подвлекува 

потребата од преиспитување на пристапот на стручните служби кон 

ЛГБИКА+ средношколците, дотолку повеќе укажува на потребата што 

сериозна, сеопфатна едукација на учениците и училишниот кадар, со цел 

намалување на стигната, предрасудите и стереотипите за ЛГБТИКА+ 

младите.  

Иако насоката на ефектите и наодите генерално се интересни, сепак моделот 

нема задоволувачка објаснувачка вредност, односно понудените форми на 

интервенција објаснуваат само 13 проценти од варијацијата во предметот на 

истражување, преку фокус групите дополнително ќе се разгледа улогата на 

методите на справување со меѓуврсничко насилство и како истите влијаат врз 

дожувањата на учениците за стручните служби 

3.1.3. Фактори кои влијаат учениците да се обратат кај стручната 

служба во случаи на меѓуврсничко насилство 

Испитувајќи ги непосредните доживувања и сфаќања на средношколците, оваа 

студија разгледува и кои фактори влијаат врз одлуката учениците – жртви на 

насилство – самоиницијативно да ја посетат стручна служба. Врз основа на 

теоретските концепти, се вклучија неколку варијабли групирани во трите 

различни фактори на потреби (Andersen, 1995).  

Како фактори на потреби ги вклучивме перцепцијата на средношколците за: 

(1) колку често се случува меѓуврсничко насилство (базирано на 

сексуална определба или родов идентитет), (2) степенот до кој стручните 

служби препознаваат меѓуврсничко насилство (базирано на сексуална 



определба или родов идентитет), како и за (3) улогата на стручните служби 

во справување и спречување на меѓуврсничко насилство (базирано на 

сексуална определба или родов идентитет). Овие перцепции се врзени со 

теоретските постулати дека факторите на потреба всушност произлегуваат од 

теориите за рационален избор, односно во случајов дека обраќањето кај 

стручните служби навистина ќе ги исполни очекувањата на средношколците, 

односно ќе ги задоволи нивните потреби. 

Овозможувачки фактори пак се поврзани со општествениот притисок, 

односно притисокот од средината, како и со стигматизирање, што значително 

може да влијае врз одлуката на ученикот/чката да се обрати во стручните 

служби. Доколку ученикот/чката смета дека некоја негова/нејзина постапка ќе 

биде осудена од околината, тогаш тоа може да ја загрози неговата/нејзината 

одлука да се обрати кај стручните служби. Оттука, во оваа група на фактори 

беше вклучена перцепцијата на учениците за личните односи со врсниците 

во училиштето. 

Конечно, предиспозициските фактори се однесуваат на личните 

карактеристики како што се возраст, пол, етничка припадност, сексуална 

определба и други, но и претходно користење услуги од стручните служби, 

учество во вон-училишни активности и слично. Во оваа група на фактори се 

вклучени: (1) возраст, (2) етничка припадност, (3) пол, (4) сексуална 

определба, (5) родов идентитет, (6) социоекономски статус, како и (7) 

учество во програмата за ССО.  

Бидејќи сите 7 модели кои се тестираа во двете анализи објаснуваат речиси 

еднаков процент на варијација (околу 5% во двете анализи), ги интерпретираме 

моделите во кои сите независни варијабли се статистички значајни, а 

додавањето на варијабли кои не се статистички значајни не додава на 

процентот на варијабилност во бројот на самоиницијативни посети на 

стручната служба кај жртвите на меѓуврсничко насилство. Оттука, се отфрлаат 

Х24, Х24/1, Х25, Х25/1, Х28, Х28/1, Х29 и Х29/1. Во табелите 7 и 8 подолу се 

прикажани вредностите добиени од регресионите анализи.  

Важно е да се напомене дека одговорите на прашањето колку пати 

самоиницијативно си ја посетил/а стручната служба доколку си бил/а жртва на 



меѓуврсничко насилство се предоминантно кластерирани околу одговорот „ниту 

еднаш“, па оттука и дистрибуцијата моделот не е „нормална“,10 што значи дека 

интерпретацијата на резултатите мора да се земе со резерва бидејќи не 

се исполнети сите претпоставки за линеарна регресиона анализа.  

Табела 8: Коефициенти од регресиона анализа: фактори кои влијаат врз 
одлуката учениците самоиницијативно да го посетат психологот 
(меѓуврсничко насилство) 

МОДЕЛ 7  
нестандардизирани 

коефициенти 
 

стандардна 
грешка 

 t-вредност  p-вредност 

(Intercept)   1.164   0.041   28.533   < .001  

Фреквентност на меѓуврсничко 
насилство  

 0.027   0.008   3.395   < .001 **  

Добри меѓуврснички односи  -0.026   0.006   -3.996   < .001 **  

Сексуална ориентација (ЛГБТИКА+)  0.060   0.024   2.488   0.013**  

Етничка припадност  -0.070   0.027   -2.616   0.009 **  

Учество во ССО програма   0.054   0.020   2.696   0.007 **  

Забелешка: N = 1039; R2 = 0.048; p-вредност < .001  

Симболи за статистичка значајност: ** 0,05; *** 0,01   

 

Иако моделот е статистички значаен (p = < .001) Резултатите укажуваат дека 

само 5% од разликите во бројот на самоиницијативно обраќање кај 

стручните служби од страна на жртвите се објаснети од нивните 

перцепции за фреквентноста на меѓуврсничко насилство во училиштето, 

од нивните лични односи со врсниците. Статистички значајна разлика во 

одговорите постои кај ЛГБТИКА+ средношколците, кај учениците кои се 

изјасниле како етнички Македонци, како и кај оние кои учествувале во 

програмата за ССО.   

Откако ќе се земе предвид ефектот на сите други фактори, односно варијабли, 

за секоја една единица промена во перцепцијата за фреквентноста на 

меѓуврсничко насилство, бројот на пати кога жртвата на меѓуврсничко 

насилство се упатила самоиницијативно во стручната служба се зголемува за 

0.03. Иако ефектот е незначителен, со 99% сигурност може да се каже дека 

веројатноста жртвата на насилство самоиницијативно ќе посети стручна 

служба е поголема доколку жртвата смета дека во училиштетото 

меѓуврсничкото насилство се случува почесто, со што се потврдува Х20. 

 

10 Во моделот постои еден екстремен случај, но дури и по негово отстранување вредноста на 
R2 не се зголемува, а претпоставката за нормална дистрибуцијата на моделот сè уште не е 
исполнета.  
 



Наодите ги потврдуваат теоретските постулати и Х23 дека оние 

адолесценти кои генерално имаат повеќе пријатели е поверојатно проблемите 

да ги дискутираат во рамките на нивното друштво, односно да се доверат на 

некој/а пријател/ка, одошто да побараат стручна помош (Rickwood и Braithwaite, 

1994; Scherbourne; 1988, Schonert-Reichl и Muller, 1996). Имено, откако ќе се 

земе предвид ефектот на сите други фактори во моделот, за секоја една 

единица промена во перцепцијата на ученикот/чката дека има добри лични 

односи со своите врсници, бројот на самоиницијативни посети на стручните 

служби се намалува за 0.03.  

Во однос на предиспозициските фактори, кои се најбројни во моделот, 

статистички значајна разлика во одлуката да се посети стручната служба имаат 

етничката припадност и ЛГБТИКА+ припадноста Попрецизно, земајќи го 

предвид ефектот на сите други фактори, бројот на самоиницијативни посети на 

стручните служби се намалува за 0.1 за припадниците на македонската етничка 

заедница наспроти припадниците на немнозинските етнички заедници, со што 

се потврдува Х26. Иако ефектот е мал, можеби не треба да се занемари 

прашањето дали во училиштата постојат случаи на насилство засновани на 

етничка припадност и колку по истите се постапува? Едновремено, се 

потврдува и Х27 – бројот на самоиницијативни посети на стручните служби се 

намалува за 0.1 кај ЛГБТИКА+ средношколците, наспроти хетеросексуалците. 

Слично на наодите од претходните анализи, и овој наод укажува на 

потенцијалното негативно доживување на стручните служби од страна на 

ЛГБТИКА+ средношколците, кое можеби се должи на послабата перцепција, а 

оттука и послаба реакција на стручните служби кога станува збор за ЛБИКА+ 

средношколците (Perez, Schanding и Dao, 2013; Lee и Carpenter, 2015; Crothers 

и колегите, 2017). Од друга страна пак, не треба да се занемари и 

веројатноста дека учениците повеќе посетуваат стручни служби за прашања 

поврзани со успехот и учењето отколку за емотивните прашања и прашањата 

поврзани со личните односи (Sheffield, Fiorenza и Sofronoff, 2004; Cheung и Liu, 

2005).  

Конечно, се потврдува и Х29, согласно наодите дека учеството во програмата 

за ССО влијае позитивно на веројатноста жртвата на насилство да побара 

помош/поддршка од стручните служби. Имено, бројот на самоиницијативни 



посети на стручните служби се зголемува за 0.05 кај оние учецини кои посетиле 

ССО предавања, наспроти оние кои не посетиле, што укажува дека, иако 

ефектот на ССО во конкретниот статистички модел не е многу голем, сепак 

постои и влијае позитивно врз јакнење на свеста кај учениците.  

Резултатите од втората анализа покажуваат дека и во случаи на 

меѓуврсничко насилство врз основа на сексуална определба или родов 

идентитет, многу мал дел од варијабилноста во бројот на 

самоиницијативни посети на стручните служби во училиштето (само 5%) е 

објаснет од различните фактори на влијание. Вклучувањето на варијабли 

кои ги земаат предвид перцепциите на учениците за меѓуврсничко насилство 

врз основа на сексуална определба или родов идентитет повторно се 

статистички незначајни, со исклучок на перцепцијата за фреквентноста на 

ваков тип на меѓуврсничко насилство (чиј ефект е бездруго многу мал). 

Наодите ги потврдуваат Х20/1, Х23/1, Х26/1, Х27/1 и Х29/1. 

Табела 9: Коефициенти од регресиона анализа: фактори кои влијаат врз 
одлуката учениците самоиницијативно да го посетат психологот 
(меѓуврсничко насилство базирано на сексуална определба или родов 
идентитет) 

МОДЕЛ 7  
нестандардизирани 

коефициенти 
 
стандардна 

грешка 
 t-вредност  p-вредност 

(Intercept)   1.175   0.040   29.711   < .001 **  

Фреквентност на меѓуврсничко насилство 
врз основа на сексуална определба или 
родов идентитет 

 0.027   0.007   3.687   < .001 **  

Добри меѓуврснички односи  -0.027   0.006   -4.099   < .001 **  

Сексуална ориентација (ЛГБТИКА+)  0.051   0.024   2.110   0.035 *  

Етничка припадност  -0.067   0.027   -2.542   0.011 **  

Учество во ССО програма   0.054   0.020   2.692   0.007 **  

Забелешка: N = 1039; R2 = 0.050; p-вредност < .001  

Симболи за статистичка значајност: * 0,05; ** 0,01   

 

Гледано во целина, и покрај тоа што овие модели не се најсоодветни поради 

природата на добиените податоци од анкетата (поконкретно објаснувачката 

варијабла), наодите укажуваат дека факторите на потреби кои се вклучени 

во оваа анализа речиси воопшто немаат влијание врз одлуката на 

жртвите на меѓуврсничко насилство да се обратат за помош или 

поддршка кај стручните служби, што, водено од теоријата за рационален 

избор, упатува на прашањето дали воопшто средношколците сметаат дека 

може да имаат некаков бенефит од училишните стручни служби кога 



станува збор за меѓуврсничко насилство. Од друга страна, добрите односи 

со врсниците како овозможувачки фактор, како и дел од 

предиспозициските фактори имаат мал ефект врз одлуката на жртвата да 

се обрати во стручната служба.  

Поаѓајќи од погоре напишаното, вредно е преку фокус групи да се испитаат 

подетално факторите кои што влијаат врз одлуката на ученикот/чката жртва на 

насилство самоиницијативно да се обрати до стручните служби.  

3.2. Квалитативна тематска анализа на податоци од фокус 

групи 

Ова поглавје ги претставува наодите од квалитативната анализа врз основа на 

претходно споменатиот аналитичкиот метод – тематска анализа. Податоците 

се кодирани врз основа на хибридна индуктивно-дедуктивна шема на кодирање 

на темите (Braun и Clarke, 2006, стр. 88-89). Изведените теми нѝ посочуваат 

нешто важно за квалитативните податоци во врска со истражувачкото прашање 

„што влијае врз креирањето на перцпеција на средношколците за 

улогата на стручните служби во превенцијата и справувањето со 

меѓуврсничкото насилство во средните училишта? “, како и 

потпрашањето што влијае врз одлуката на учениците да ја посетат 

училишната стручната служба за проблеми поврзани со меѓуврсничко 

насилство? (Braun и Clarke, 2006, стр. 82).  

Едновремено, преку фокус групите се истражуваат подетално и прашања и 

теми кои произлегоа од наодите од квантитативната анализа, односно:  

- Поврзаноста на стручните служби со професор(к)ите и директорот/ката 

во контекст на меѓуврсничкото насилство; 

- Подетално испитување на улогата на методите на справување со 

меѓуврсничко насилство и како истите влијаат врз дожувањата на 

учениците за стручните служби; 

- Истражување на дополнителни фактори кои влијаат врз одлуката на 

ученикот/чката жртва на насилство самоиницијативно да се обрати до 

стручните служби.  



Наодите од тематската анализа укажуваат дека во различна форма, и со 

различен ефект, врз перцепцијата на средношколците за улогата на 

психолозите во превенцијата и справувањето на меѓуврсничкото насилство (и 

врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет) во средните училишта 

влијаат: важноста на пријателствата во доживувањето на училиштето, 

улогата на групите во чувството на припадност, меѓуврсничкото 

насилство почесто во основно училиште, вербалното почесто од 

физичкото меѓуврсничко насилство, невидливоста на меѓуврсничкото 

насилство врз основа на сексуална ориентација и/или родов идентитет, 

отсуството на стручните служби и некохерентните и половични методи на 

справување со меѓуврсничкото насилство. Токму овие теми се претставени 

во меѓутематската шема на кодирање и тематската мапа достапни во Анкес В. 

Фокус групите може да произведат многу податоци (Bloor и колегите, 2001; 

Rabiee, 2004), па оттука во ова истражување претставени се  скратени, но што 

е можно поекстензивни верзии на цитатите (достапни во Анекс Г), со цел на 

читателите да им се долови контекстот на дискусиите (Bloor и колегите, 2001, 

стр. 72). Дополнително, во анализата се вклучени и објаснувачки коментари 

претставени со големи загради, како би ги пополниле празнините во 

одговорите на учесниците. Некаде тие се дообјаснети со објаснувачки фусноти. 

Исто така, во анализата се вклучени странични коментари и дополнителни 

објаснувања кои не се нужно поврзани со истражувачкото прашање, но даваат 

посеопфатна претстава за проблематиката на ова истражување. Тие служат за 

поттикнување на дискусија, но и истовремено претставуваат основи за 

дополнителни истражувања. 

3.2.1. Важноста на пријателствата во доживувањето на училиштето 

Пандемијата на коронавирусот дефинитивно претставува настан од невидени 

размери со значајни ефекти врз сите аспекти на општественото живеење. 

Недостатокот на социјализација, животна динамика, чувството дека 

пропуштаат значаен дел од животот, како и чувството дека им фалат 

пријателите и самото училиште беа едни од најчестите одговори помеѓу 

учесниците во двете фокус групи (Ф1, стр. 3-4; Ф2, стр. 3-4). Всушност, 

пријателствата со нивните соученици, се чини, најмногу го објаснуваат 

доживувањето на учесниците на училиштето и училишната средина: 



Учесник 1: Ам, мене, јас никогаш не сум имала некое негативно 
искуство со училиштето […] Не знам, некако, јас секогаш на 
училиште  колку и да ќе ми биде тежок денот […] гледам на некоја 
позитивна работа, дека пак сум тука со пријателите, дека низ се што 
ќе поминам ја, треба и они да поминат истиот ден. Се наоѓаме во 
еден ист кош, каде што може само да си пружиме поддршка еден на 
друг за послесно и подобро да го поминеме денот.  

[…] 

Учесник 4: Па јас слично како Учесник 1 […] Сум се осеќала добро [на 
училиште] знаејќи дека сум опкружена со најблиските. Сега не мора со 
сите нели, не ми се сите најблиски, меѓутоа со најблиските 
пријатели. Да има некои лоши денови, кај што навистина, ниту ми се 
оди во школо, ниту ми се прави муабет со некој, меѓутоа во принцип 
добро, затоа што знам со кој си се дружам, со кој не се дружам […] И 
кога сме опкружени со добри луѓе, мислам дека добро можеме да 
поминеме […] 

Учесник 3: На почетокот кога се запишав во прва година, минатата 
година, пример не ми беше сеедно да одам во школо, бидејќи не бев 
запишана по мој избор во училиштето каде што сум сега, и имав една 
голема негативна енергија и бев како- што ќе правам, како ќе се 
снајдам… И после кога запознав луѓе, видов дека не е проблемот до 
мене всушност […] И мислам дека со луѓето.. среќата зависи од 
кругот во кој што се наоѓаме, зависи од луѓето и пријателите што ги 
имаме. […] Доколку го најдеме, на пример, вистинските луѓе со кои 
што можеме да комуницираме и кои ги сфаќаат нашите сфаќања и 
интереси, мислам дека може да се снајдеме [...] 

Учесник 4: Да, исто јас може да се надоврзам. Можеби за некои 
ученици е потешко, еве на пример прва година, кога се запишуваме и 
јас кога се запишав, сите мои другарки и пријатели беа во другите 
класови, а јас бев сама, не знаев никој, и ми беше многу страв и срам 
некој, меѓутоа јас брзо најдов луѓе кои што се разбираме, со кои што 
се дружиме […] (Ф1, стр. 4 – 5) 

Учесник 4: […] Подобро ми беше [пред пандемијата] затоа што секој 
ден од неделата го поминував со тие што ме прават среќна, со 
моите пријатели и нели после секој час ќе гледаат колку и да ми беше 
лош часот, тука беа, ќе ги гушнев, ќе ме насмееја и тоа беше супер за 
нас [...] 

Учесник 6: Би сакала да се надоврзам со Учесник 4, се согласувам со 
тоа што кажа […] бидејќи навистина сакав да си ги видам најблиските 
што ми беа [...] 

Учесник 4: Ќе се надокнадам на нешто. Според мене малку е 
специфична оваа ситуација [пандемијата], заради тоа што за голем 
број деца, посебно на мои години, училиште иако ни беше тешко, ни 
беше као „way out“ да кажам на некој начин, бидејќи голем дел од нас 
доаѓаат од семејства од каде што се не океј, и нели како неколку 
саати ќе бидеш далеку од твоето семејство и ќе биде се во ред, нема 



да се нервираш, а вака понекогаш мора да бидеш цело време дома со 
тие негативни луѓе, доста прави проблеми […] 

Учесник 3: […] Додека порано додека одевме пред Март на училиште, 
баш како што кажа учесничката е како еден „way out“ од целата 
неизлечива монотонија на нашите животи [...] (Ф2, стр. 2 – 3) 

Впрочем, на важноста на пријателствата и добрите односи со соучениците за 

светогледот за училишната средина и училишните актери во контекст на 

справувањето со меѓуврсничкото насилство нѝ укажуваат и наодите од 

квантитативна анализа, а со тематската анализа овој наод се зајакнува. 

Дополнително, и самата литература упатува на добрите односи помеѓу 

соучениците како важен показател за развивање на грижлива училишна клима 

– важен елемент во спречување и сузбивање на меѓуврсничкото насилство 

(Kuperminc и колегите, 1997, стр. 77; Cohen и колегите, 2009, стр. 184; Wang, 

Berry и Swearer, 2013, стр. 299).  

3.2.2. Улогата на групите во чувството на припадност 

Учесниците во двете фокус групи беа свесни дека училиштето не претставува 

синоним за среќа секому (Ф1, стр. 4-5; Ф2, стр. 2-3), а тоа според нив најчесто 

се токму оние деца кои се исклучени или не се пронаоѓаат во постоечките 

друштва. Имено, токму значајноста на училишните групи во чувството на 

припадност во училиштето провејуваше во дискусиите во двете фокус групи. 

На тоа укажуваат следниве извадоци: 

Учесник 4: […] меѓутоа оние кои што можеби не можат веднаш да ја 
најдат таа своја група, подоцна можда остануваат посами, 
поисфрлени, затоа што да речеме тие групи се веќе оформени. 
Мислам не мора да значи, туку така кажувам, но мислам дека е тешко 
социјализирањето, па да се чувствуваат многу исфрлени [...]  

Учесник 2: Нели имаме како тие подкултури во кои што сите ние 
спаѓаме, некој повеќе, некој помалце. На пример некои што играат 
видео игрици спаѓаат во една подкултура, во една група, некои што 
играат, на пример фудбалери.. не знам, едно-друго, секој си има своја 
таа група и сега како што викаше Учесник 4, ако не се лажам. За 
влегување во тој круг, ако е подоцна дека е потешко, да дефинитивно, 
затоа што тој круг е веќе изграден […] 

Учесник 4:  […] ние имаме страв, како под некакво притисок, дали е 
тој општествен или не е, дека ако не сме дел од нешто, ако не 
учествуваме во разни групи или настани, дека сме чудни или дека сме, 
не знам, поразлични. А на пример јас, долго време порано бев дел од 
една група […] оној страв што го имаме дека нема да бидеме дел од 



нешто, може да потрае […] но секогаш има луѓе кои што го имаат 
нашето размислување […] 

 (Ф1, стр. 5 – 7) 

Учесник 6: Во „[името на училиштето во кое учи]“ можам да кажам 
дека еве прилично океј деца, идат, културни се сите и се тоа, нема 
баш за темава „Меѓуврсничко насилство“  нема никави физички 
пресметки . Но, има многу такви коментари, или лоши погледи да ти 
прават, или било какво нешто такво,  бидејќи сметаат дека си под 
нив […] И јас сум била, сум се дружела со секаква, сите групи во 
генерација што ни биле, особено во прва година, бидејќи се 
запознаваме […] сега искрено ќе кажам, многу се осеќам посреќно 
отколку тогаш, кога се дружев со сите […] 

Учесник 5: Јас ќе се надоврзам со оваа тема што почнавме да ја 
зборуваме […] во нашата генерација исто така има групи, но на 
пример се случува, доколку некој еве на пример се исфарба во некоја 
различна боја и доколку тој некој е личност која што е малку 
поповлечена [наша заб. реферира на лица со сличен стил како Учесник 
4], пример доаѓа до различни исмевања. Се зависи од тоа во која од 
групите се наоѓаш. Доколку се наоѓаш во некоја од групите во која 
сите мислат дека се некој и нешто, тогаш нема да бидеш исмејуван. 
Но ако се наоѓаш во некоја група каде што се сметаат дека се на 
пониско ниво, тогаш да.   

Учесник 4: Јас имам среќа дека сум во група на деца, каде што сите 
сме многу океј […] И исто така во мојот клас, барем, приметувам 
сите сме некако како група, немаме некакви проблеми од смисол да се 
караме или да имаме некое насилство во класот или нешто така […] 
Но, жал ми е кога ќе слушнам дека има во некои класови што се 
дешаваат такви глупости и во такви групи, бидејќи нема поента за 
нештата. 

Учесник 2: Еве јас, јас сум во таков клас и можам да се надоврзам […] 
клас од девојчиња. Обично девојчиња се знае како иде, секој со секого 
се има испокарано. Ретко кој со кој се дружи. Искрено јас имам 
другарки од клас, од кои што едната најдобра другарка ми е од клас, а 
другите две ми се од „[друго училиште]“, и јас искрено мислам дека ние 
самите си бираме во каква група ќе останеме, со какви деца ќе се 
дружиме, со тоа што.. па тоа. Би рекла дека ние еве како група, не 
можам да кажам дека сме група, секој за секого пробува да си се снајде, 
кај мене во класот.   

Учесник 3: Јас ако може би сакал една кратка дигресија. Затоа што 
јас сум исто од „[името на училиштето во кое учи]“ ученик, и во 
„[името на училиштето во кое учи]“ е малку средината похетерогена, 
ако можеме да кажеме, затоа што ние имаме и стручно училиште. Во 
стручното училиште, јас не би сакал да генерализирам, ама повеќето 
од учениците таму, можеби не повеќето, ама постојат ученици кои 
што се доста проблематични, во најмала рака проблематични, кои 
што можат да предизвикаат конфликти помеѓу групите на ученици во 
нашето училиште, иако не сметам дека се сите такви...повеќето се 



нормални, но има некои такви иницијални каписли кои што можат да 
предизвикаат конфликт помеѓу одредени групи во нашето училиште . 

Учесник 5: Да, исто така, пример, бидејќи исто јас дека сум од 
„[истото училиште како и Учесник 3]“, поделени сме на гимназија и 
стручно и се случува во некои моменти, учениците кои што се од 
стручното училиште да бидат исмејувани, бидејќи учат стручно и 
немале толку добар просек за да се запишат во гимназија (Ф2, стр. 5 – 
6) 

Како што покажуваат цитатите, (не)членувањето во одредени училишни групи 

игра голема улога во чувството на (не)припадност на училиштето. Исто така, 

извадоците покажуваат дека оние кои се перципирани како „отпадници“ од 

групите се често предмет на некој облик на насилство. Дополнително, 

конфликтите се чести помеѓу „соперничките групи“ кои може да имаат одреден 

идентитетски карактер (на пример полот во случајот на Учесник 2, Ф2), односно 

училиштата во кои постои одреден тип на сегрегираност на ученичкото ткиво 

како што впрочем посочуваат Учесниците 3 и 5 од Ф2.  

Училишните групи не беа издвоени како посебна варијабла во концептуалната 

и теоретската рамка на ова истражување, но всушност литературата укажува 

дека личното чувство на припаѓање во училиштето е обусловено од 

прифатеноста од соучениците (Sebokova и Uhlarikova, 2017), а тоа влијае на 

училишниот успех и психосоцијалните постигнувања на учениците (Slaten и 

колегите, 2016; Korpershoek и колегите, 2020). Сепак, училишните групи може 

да бидат и извор на меѓуврсничко насилство, честопати од страна на оние кои 

себеси се идентитифкуваат како членови на одредена супериориорна група 

наспроти оние кои се перципирани како инфериорни „отпадници“ (Gini, 2006). 

Оттука, истражувањето на улогата на училишните групи во 

меѓуврсничкото насилство е добра основа за идна студија и 

дополнително разбирање на овој феномен. 

3.2.3. Меѓуврсничкото насилство почесто во основно училиште 

И покрај тоа што е препознаено во средните училишта, податоците посочуваат 

дека меѓуврсничкото насилство, вклучувајќи го и насилството врз основа на 

сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет, почесто се случувало во 

основно училиште. Сепак, меѓуврсничкото насилство од основно училиште 

оставило длабоки последици врз неговите жртви и кога тие почнале да одат во 

средно училиште, како што е доловено во следните цитати: 



Учесник 3: Амм.. сметам дека „[името на училиштето во кое учи]“ 
како училиште е многу по „accepting“ и многу по отворено отколку 
основно, од тоа што го имам забележано […] Во основно од каде што 
доаѓав имаше повеќе инциденти со булинг и се ми од таму, од што сум 
трпела и од што сум била сама сведок, така да мило ми е што во 
моментов сум во училиште каде што тоа е намалено […] првите 
искуства ми беа нели од основно. Не само на мене, туку и на многу 
други од клас што сум зборувала, како што реков, сега во 
училиштето е доста намалено. [Во основно] [ч]есто пати бев 
исфрлана од социјалните групи поради тоа што моите интереси и 
hobbies не беа во согласност со тоа што беше нели social acceptable 
во тој момент за таа генерација. И не само јас, буквално има гадни 
инциденти каде што во училиштето деца со ножеви им се заканувале 
на други деца. Многу гадни работи се имаат дешавано […] Ам, јас од 
тоа се исправив, во моментов не сум толку погодена […] но сметам 
дека не е тоа начин да се изгради личноста, така да, не можам да 
кажам дека имам позитивни бенифити од тоа, само можам да кажам 
дека се имам сменето како личност на позитивен начин. 

[…] 

Учесник 2: Па тоа цело време. Тоа е нешто што е константно, што 
не опкружува. Како што рече претходно, со основното училиште. Тоа 
ни е една наша, јас како што приметив тоа е едно скалило од кое што 
почнуваме […]Јас во средно училиште не сум бил никогаш посреќен, не 
знам како да кажам, екстра.  Се е како што кажав прееска, немам 
никакви проблеми, децата се супер, се е тоа, и има голема разлика од 
основно... 

[...]  

Учесник 3: Во „[името на училиштето во кое учи]“, навистина немам 
забележано некои посериозни случаи на булинг, особено мојот клас… И 
во „[името на училиштето во кое учи]“ амм, како лични ставови на 
деца знам, деца кои што имаат прилично хомофобични ставови, но 
никогаш од мое гледање го немаат тоа физички претставено во 
некаква случка. А од основно, имав пријатели кои што нели беа „би“ 
или геј или било што кои што беа многу вербално деградирани до 
степен на скандали, расплакување, поради аам, ширењето на 
информацијата дека тие не припаѓаат во таа мала затворена коцка 
на идентитет кој што е нели, амм accepted. Иии да, имаше случка 
каде што беше девојче пред училиштето опкружено со еден куп машки 
и беше деградирано за сексуалната ориентација до степен на 
расплакување и паничен напад, ама генерално во средно го немам тоа 
сретнато... (Ф1, стр. 8 –12) 

Учесник 2: Јас искрено, немам приметено во средно, некој вербално да 
навреди некого и тој да му врати физички. Во средно немам 
приметено, но имам приметено додека бев во основно. Зошто јас во 
основно, бев во училиште кое што беше повеќе со Албанци, него со 
Македонци, и не викам како дискриминација, но многу често знаеше да 
се направи кавга помеѓу децата и после, пред школо или после школо 



да се има тепачки и многу често не се ни превземаше ништо околу 
тоа и така некако си остануваше тоа. 

[…] 

Учесник 4: Мене повеќето години од основно, кога мислам, годините 
од основно, зборувам од петто, шесто па нагоре, кога барем се 
сеќавам добро на тие години. Имав доста проблеми со вербално 
насилство, да кажам, скоро секој ден ми беше пекол, и тоа мене ме 
стави во многу лошо место. Секое нешто што го правев, ако дигнев 
рака на час, или ако згрешев нешто, секогаш имаше некој да ме 
нападне, да ми се раздере колку сум глупава, да ми кажуваат само 
пцовки и лоши зборови [...] и кога завршив со основно, се осеќав многу 
по во ред, знаев дека веќе нема никој позади мене да ме гледа цело 
време што правам, да ми се исмејува или да вика, […] а некако средно 
ми е многу подобро […] 

Учесник 2: И јас сакам да кажам исто така, дека и јас сум била така 
малтретирана исто во основно како што кажа. Само што, освен 
вербално, нели тоа кога ќе згрешиш и сето тоа, имавме и проблеми, 
барем таква ни беше населбата, често пати имавме и физичко 
насилство, и јас бев, не често, ама, поретко бев јас за разлика од 
другите во таков вид на насилство […] сега у средно си мислиш ќе ти 
се случат [мисли на случаи на насилство], иако приметив дека многу 
од децата од средно со кои што сум сега, не дека не се замараат, ама 
не ме напаѓаат толку како што ме напаѓаа порано... 

[…] 

Учесник 3: Па би сакал јас да се надоврзам малку на ова што го кажаа 
сите. Искрено па и јас сум бил bullied од страна на останатите и во 
основно училиште, ама јас не сакам да зборувам на тоа, не сакам да се 
навраќам на тоа [...] 

Учесник 1: Јас на пример, лично никогаш не сум имала, никогаш не сум 
била bullied […] Ама, сведок сум многу често, еве пак ќе речам повеќе 
било во основно, кога никој не е доизграден, и машките се многу 
палави, имаат многу енергија и тоа го прават врз девојчињата или 
врз некои потивки момчиња… (Ф2, стр. 7-10) 

 

Приложените извадоци одат во прилог на она што го вели литературата –

меѓуврсничкото насилство е поретко во адолесценцијата, односно меѓу 

повозрасните ученици (Fedewa и Ahn, 2011; UNESCO, 2019), вклучувајќи го и 

она врз основа на сексуална ориентација и/или родов идентитет (Palkki и 

Caldwell, 2017). Сепак, евидентно е дека дополнителна улога во доживувањето 

на стручните служби имаат и последиците врз психичкото здравје и 

психосоцијалниот развој, кои остануваат, односно траат. Учесниците во двете 

фокус групи укажаа на лични проблеми со менталното здравје како резултат на 



меѓуврсничкото насилство во основно училиште, вклучувајќи стрес, (социјална) 

анксиозност и PTSD (Ф1, стр. 8; Ф2, стр. 8-9).  

3.2.4. Индиректното почесто од директното меѓуврсничко насилство 

Покрај тоа што поретко се случува во споредба со основните училишта, 

меѓуврсничкото насилство почесто е суптилно, односно се јавува во вербална 

многу повеќе отколку во физичка форма во средните училишта: 

Учесник 3: Според мене вербалната деградација особено ако е многу 
подолг период годишен, може да има дури и поголеми ефекти него 
физичката […] Знам девојчиња,и не само како пријатели, in general, кои 
што поради булинг имаат завршено со големи ментални проблеми кои 
што подоцна морале да бидат решавани со психијатриска помош, 
поради ефетот на вербален, а не физички булинг. Затоа го спомнав и 
како прилично важен […] 

Учесник 4: Исто така, мислам дека има многу, булинг може да се 
забележи, пример и кај девојчиња кои што не знам, можеби не се 
толку, како да се изразам сега.. можеби не се заинтересирани за 
изглед или што носат нешто. Многу пати имам забележано како 
зборат, леле оваа што носи, иако тоа не е директно на пример кон 
девојчето или човекот, може нели и да е машко, меѓутоа пак се 
дознава, ќе пренесе, ќе се слушне, мислам дека и тоа многу влијае како 
многу глупава ситуација се наоѓаат тие деца. Не знам, можеби и јас да 
сум во една таква ситуација најискрено...  Меѓутоа сега не се сеќавам, 
мислам не ми текнува, некој голем булинг […] меѓутоа и тие мали кои 
што секојдневно се случуваат, дека и тие се многу важни, бидејќи 
може да повредат некој. 

Учесник 3: Сметам дека има голема разлика што е интересно, кога 
доаѓа до како девојчињата извршуваат булинг над машките, кога.. 
аам.. факт е дека машките на пофизички начин го претставуваат 
тоа, додека девојчињата на повербален и поманипулативен начин. 
Коментари за позади грб, најчесто ќе се чујат од девојчиња. Секој тој 
булинг, мислам дека во нашето училиште секој момент се случува зад 
грб. Така да, за многу од тие работи не се ни свесни. Поради тоа што 
целите Не се извадени на површина и не се случуваат физички каде 
што можат сите да се видат. Мислам дека многу од тие работи се 
доста тивки во моментот... (Ф1. стр. 8 – 12) 

Учесник 3: Па еве јас би напоменал ако може. Да почнеме со некои 
вербални конфликти, како што се исмејување и дискриминација на 
некои ученици, само поради тоа што кај нас, во нашето училиште, во 
стручното има и доста Роми, и постојат некои, јас би ги нарекол 
„малограѓански“ деца, кои се потсмеваат на тоа, затоа што некој е 
Ром и се потсмеваат со него, со неговата личност и со неговото 
битие […] 

Учесник 4: Јас немам видено барем до сега. Сигурно има. Не викам 
дека нема. Иако „[името на училиштето во кое учи]“ нели зборуваат 



колку е најдобро училиште, или едно од најдобрите, сепак академски 
можеби е многу добро, ама не дека нема некои деца кои што ќе го 
прават тоа. Кај мене во клас јас не сум го видела, но сепак сигурно го 
има. 

Учесник 6: За „[името на училиштето во кое учи]“, мојата генерација, 
или генерацијата со која што сум јас во смена, со нив, немам 
приметено овие три години, немам приметено ништо такво. Со 
насилство да врати.. нема некакви кавги, со пцовки, со навреди, со се 
тоа. Многу е суптилно. Ќе те погледнат, знаеш дека зборуваат за 
тебе и тоа е тоа. Во „[името на училиштето во кое учи]“ само такви 
работи имам приметено […] 

Учесник 4: ...Во буквална смисла ќе видат да речеме дека не им се 
допаѓа како си облечен, ќе се свртат кај едниот пријател, ќе кажат 
као леле колку е грдо облечена таа, или колку е грдо облечен тој... 

[…] 

Ученик 1: ...мислам дека „bullying“ секогаш ќе постои и не може 
никогаш да се скрати, зборам за вербален, затоа што е почест, 
физички никако не го поддржувам, а вербален, мислам дека да се 
согласиме сите општо со тоа (Ф2, стр. 6 – 10) 

И овие искази ги потврдуваат наодите на претходните истражувања кои 

упатуваат на тоа дека директното (физичкото) насилство е позастапено во 

пониските нивоа на образование, додека индиректното насилство, како на 

пример озборувањето, е повеќе присутно во повисоките нивоа на образование 

(Olweus, 1997; Nansel и колегите, 2001).  

Интересно, овие искази укажуваат и на разлики во перцепциите за 

меѓуврсничкото насилство и формата што тоа ја поприма во однос на полот на 

сторителот и жртвата. Во своето семинално дело „Odd Girl Out: The Hidden 

Culture of Aggression in Girls (2002)“, Рејчел Симонс зборува токму за 

„суптилната“ природа на меѓуврсничкото насилство кај девојчињата, кое за 

разлика од позастапеното физичко насилство меѓу момчињата, почесто се 

манифестира со злонамерни погледи, коментари, како и исклучување на 

одредени „неподобни“ девојчиња од страна на други.  

Сепак, учесниците се согласни во однос на прашањето дека иако е поретко, 

директното (физичкото) меѓуврсничко насилство предизвикува „полесни“ 

последици од индиректното (пред се вербално) кое е насочена кон самата 

личност на жртвата. Всушност далекусежноста на вербалното меѓуврсничко 

насилство е демонстрирана и во претходните цитати, особено во трагите што 

ги остава кај основците. Оттука, се укажува потреба од понатамошно 



истражување за тоа како стручнтие служби се справуваат со различните 

видови на меѓуврсничко насилство.  

3.2.5. Невидливоста на меѓуврсничкото насилство врз основа на 

сексуална ориентација и/или родов идентитет 

Наодите од статистичките анализи укажуваат на значајни разлики во 

перцепциите на ЛГБТИКА+ средношколците, не само во контекст на тоа како ги 

дожуваат стручните служби и нивната ефикасност, туку и во однос на тоа колку 

често ги гористат нивните услуги. Но, кога станува збор за меѓуврсничкото 

насилство врз основа на сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет, 

доминантната перцепција на учесниците е дека тоа не се препознава доволно.  

Причините за тоа се објаснети од самите учесници, а истите се поврзуваат со 

пошироката, пред сè хомофобична и трансфобична општествена средина. 

Сепак, пред да ги интепретираме ваквите позиции, ги посочуваме следните 

искази: 

Учесник 4: Аммм, па јас од средно не е некој точен пример, не можам 
да кажам на таа тема […] Па мислам дека да имаше пример некој 
соученик кој што е со различна сексуална ориентација или со родов 
идентитет дека ќе имаше булинг од нивна страна, тоа сум 100% 
сигурна, бидејќи не знам, тие живеат, мислам како во една кутија и 
гледаат само право и го гледаат светот како црно- бело и ааамм... 
мислам дека би имало, можеби има, а јас да не сум свесна како што 
кажаа, дека тоа многу зад грб се случува. Меѓутоа има деца кои што 
не сакаат да знаат за нешто поразлично и за некој што е можеби 
поразлично ориентиран[…] 

Учесник 1: Па еве јас би сакала конкретно да споделам. Јас конкретно 
не сум се нашла во ситуација да слушнам за некој дека е„би“  или 
нешто такво, или било што, или геј или сеедно […]Аааама, мислам 
дека многу е ретко да се сретнеш со нешто такво, бидејќи е многу 
голем стравот кај луѓето, посебно за тоа, мислам дека тоа е нешто 
најстрашно во нашето општество. Бидјќи сметам дека сме многу 
конзервативно општество каде што е многу тешко, едноставно да се 
пробиеш меѓу толпата луѓе,аа конкретно со нешто такво, мислам 
дека ќе ги срамни со земја. […] Ииии уште не сум сретнала еве моја 
другарка или некој да, еве на моја.. т.е. не да е на моја страна, 
едноставно да има исто мислење како мене и да ги поддржи […] Тоа 
што никој не кажува, не значи дека не е [нехетеросексуално или 
цисродово лице]. Викам  […] можеби јас сум поразлична од тебе. И сега 
ти нема да ме прифатиш затоа што сум поразлична и ќе ми влеваш 
уште толку страв, и уште толку.. да уште толку страв за да ја не 
можам да се отворам? […] Амм, можеби едноставно не се ни сексуално 
ориентирани, не може да влеваме уште толку страв или уште толку 



да го испаничиме и да го збуниме, кога се наоѓа во таква ситуација да 
не знае што со себе. […] 

Учесник 2: Пааа јас, сакам да кажам. Јас би кажал дека стварно сме 
конзервативни. Многу сме наназад со Западот и мислам дека никогаш 
нема ни да стигнеме до тој степен каде што начинот кој што таму е 
прифатен, тука би бил прифатен и затоа мислам дека најдоброто 
решение за луѓето кои што се чувствуваат така е да се земе авион и 
да се лета. Затоа што не е, не гледам гледам иднина тука, заа.. значи 
за таков развиток […] 

Модератор: А си посведочил на некоја таква ситуација? 

Учесник 2: Да, да... 

Модератор : Можеш нешто повеќе за тоа да ми кажеш? 

Учесник 2: Аммм... (воздишка)  пак тоа е значи.. како да кажам 
понижување, значи, не знам…[впечаток дека го избегнува одговорот] 
(Ф1, стр. 12 – 14) 

Слично, во Ф2, испитаниците одговорија на следниот начин: 

Учесник 2: Јас лично не, лично вака мене тоа ми се нема случено и 
знам дека не во „[името на училиштето во кое учи]“, туку во [посочува 
на друго училиште] се има тоа случено, зошто една моја другарка, 
според нејзината родова..чек се збунив, како сакав да го објаснам? […] 
Да, според нејзиниот родов идентитет и како се облекуваше, знам 
дека имаше многу проблеми […] Ама лично во моето училиште, во 
„[името на училиштето во кое учи]“ немам видено дека било кој има 
такви проблеми, ваљда зошто дека не се ни збори нешто многу за 
тоа. Знам дека е дискриминирано, зошто приметувам дека не го 
прифаќаат, ама не сум видела некој да збори јавно за тоа.  

Учесник 5: Па пример во моето училиште има мислам соученици, што 
мислам дека се [ЛГБТИКА+] […] и сум дошла во ситуации каде што сум 
разговарала со соученичка и била како, не знам, убијте ги, не 
заслужуваат да живеат и такви некои глупости, што мислам дека 
навистина сите заслужуваат да одберат што сакаат да бидат. 
Пример, тие како такви се родиле и не знам, мислам дека секој има 
право на избор […] Мислам дека тоа [негативно] мислење како е 
наметнато и зависи на некој начин и од дома какви мислења делат од 
нивните дома. 

Учесник 6: […] во класот што најмногу се дружиме […] има две 
девојчиња што се заедно […] секој голем одмор, деца од тој клас ќе ми 
дојдеа и ќе ми речеа „а тие лезбејките пак се лигавеа, вака-така“ […] и 
јас ќе се закарав, затоа што јас сум огромен поддржувач на 
заедницата и тој збор што го користеа за да ги нападнат, демек као 
пред нас се „лигават“, тоа беше само изговор, ете што кажав, да ги 
дискриминираат, да ги навредат, само заради нивниот избор.  

Учесник 5: Да, мислам дека да, се согласувам со тоа што Учесник 6 го 
кажа. Ам исто така и јас ги поддржувам во тоа да бидат што сакаат 
и пример во разговорот кој што го имав со другарка и ми кажуваше 



дека таа уствари не ги поддржува воопшто, веќе не можев да се 
објаснувам дека.. не знам како да кажам, се откажав од целиот 
разговор, по што видев дека беше уствари напразно […] 

Учесник 3: Јас баш сакав сега да се надоврзам во врска со темава. 
Искрено во „[името на училиштето во кое учи] “ нема голема 
дискриминација поради нечија сексуалност. Јас сметам дека постојат 
голем број деца и личности во тинејџерскиот период кои што не ја 
искажуваат својата својата сексуалност, во случај да е таа 
спротивна од оние конзервативните, традиционални норми- 
хетеросексуално, машко-женски односи. И баш поради тоа тие го 
потиснуваат нагонското во себе и се со цел да не се заплашат и да не 
ја видат реакцијата на околината. И баш затоа можеби не се случува 
насилството и дискриминацијата според сексуална ориентација, 
поради тоа што некои луѓе веќе од старт се заплашени да ја искажат 
својата сексуалност во случај некој да коментира негативно во врска 
со тоа. А инаку се случуваа некои коментари негативни во врска со  
ЛГБТ заедницата, од типот дека треба да се остават на маргините, 
дека се неважни, од типот дека треба да се истребат комплетно, 
дека ги подржуваат насилствата кои што беа, не знам каде беа, во 
Србија и таму каде што навивачки групи пробиваат протести, ги 
тепаат хомосексуалците итн […] 

Ученик 8: ...јас лично нема ништо против, го поддржувам [мисли на 
ЛГБТИКА+ заедницата], а не сум сретнал такво нешто за да.. дека 
имало дискриминација, додуша воопшто не сум сретнал личност што 
е така определена, можеби во такви кругови се наоѓам. 

Ученик 7: Искрено (....) со тоа, конктерно во четврта година кај нас, 
па и општо мислам дека во други нема дискриминација во однос на 
тие, не викам дека нема конзервативни деца кои што размислуваат 
уште, да кажам без тие некои прогресивни ставови и мислам дека не 
би им сметало, искрено во однос кога се работи за ЛГБТ заедницата, 
но не би им било сеедно кога би виделе членови да кажам на ЛГБТ 
заедницата надвор заедно. И тогаш би се случило она конзервативно 
мислење од типот, „ау овие двајца, или овие две ау, вака-така“, така 
да, искрено кај нас во четврта година не се искажува тој така 
конзервативен став (Ф2. стр. 16-19)  

И покрај тоа што дел од учесниците на своите училишта гледаат како на 

прифаќачки средини за ЛГБТИКА+ лицата (Ф1, стр. 13; Ф2, стр. 18-19), од 

прикажаните извадоци може да се заклучи дека меѓуврсничкото 

насилство врз основа на сексуалната ориентација и/или родовиот 

идентитет е малку препознаено. Според испитаниците, причината за тоа е 

што најголемиот дел од нехетреосексуалните и трансродовите ученици не се 

чувствуваат безбедни и комотни јавно да ја искажат или да зборуваат за 

својата ориентација и/или родов идентитет. Тоа според нив се надоврзува на 



поширокиот контекстот на изразена хомофобија и трансфобија во 

македонското општество.  

Навистина, Северна Македонија не може да се пофали со позитивни оценки 

кога станува збор за живтот на ЛГБТИКА+ луѓето. Помеѓу граѓаните генерално 

постојат негативни перцепции за ЛГБТИКА+ луѓето (Клековски и Стојанова, 

2011), вклучувајќи ги и младите (Латковиќ Топузовска и колегите, 2013), 

постои култура на неказнивост за делата од омраза сторени врз ЛГБТИ 

заедницата (Амет и Барлаковска Велков, 2019), а дискриминацијата врз основа 

на сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет е сеприсутна, за која, до 

неодамна, не постоеше ниту основна правна заштита. Во контекст на средните 

училишта, ЗСО не предвидува заштита од дискриминација врз овие две 

основи, а во училишните средини и наставните содржини, хомофобијата и 

трансфобијата се многу застапени (Ќостарова-Унковска, 2019; Coalition Margins 

и други, 2020). 

Во прилог на овие искази одат и наодите од квантитативната анализа кои 

укажуваат на тоа дека кај ЛГБТИКА+ и учениците кои не сакале да ја истакнат 

својата сексуална ориентација, перцепцијата за успешноста во справувањето 

на стручните служби со меѓуврсничкото насилство (вклучувајќи го и она врз 

основа на сексуална ориентација и/или родов идентитет) е помала отколку кај 

нивните хетеросексуални соученици. Иако ЛГБТИКА+ учениците се 

поподложни на меѓуврсничко насилство од своите хетеросексуални врсници, 

сепак и литературата посочува дека идентитетите на ЛГБТИКА+ учениците, а 

оттука и меѓуврсничкото насилство врз основа на сексуална ориентација и/или 

родов идентитет се помалку забележани и препознаени во училиштата (Palkki и 

Caldwell, 2017). 

3.2.6. Отсуството на стручните служби 

Отсуството на стручните служби во средните училишта се чини дека провејува 

како латентна тема (Braun и Clarke, 2006, стр. 84-85) во податоците. Таквото 

отсуство може да се објасни од повеќе перспективи, па оттука темата 

„Отсуство на стручните служби“ е сочинета од три поттеми - Недоверба во 

стручноста на стручните служби, Недостаток на приватност и стигма и 

Стручните служби како педагошка мерка.  



Пред да се премине на објаснување на поттемите и интерпретација на 

податоците, значајно е да се напомене дека на прашањето „Дали кога сте се 

почувствувале несигурни, дискриминирани или сте биле жртва на насилство 

сте се обратиле кај педагогот/психологот?“, вклучувајќи го и насилството 

врз основа на сексуална ориентација и/или родов идентитет, но и искуствата на 

другите ученици со стручните служби, повеќето учесници во фокус групите не 

дадоа никаков одговор. Оттука, нивните искази треба да се гледаат со доза на 

резерва бидејќи малкумина зборуваа од лично искуство, додека повеќето 

говореа за општи перцепции.  

3.2.6.1. Недовербата во стручноста на стручните служби 

И покрај позитивните искуства и примери на дел од учесниците во Ф1 и Ф2, 

мнозинството гледа со недоверба во способноста на стручните служби да се 

справат со меѓуврсничкото насилство во средните училишта, вклучувајќи го и 

она врз основна на сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет. Во 

прилог се неколку примери за ова тврдење: 

Учесник 1: ...Мислам дека ааа, службата како служба, реагира, ама 
касно реагира, затоа што проблемот треба да се реши пред воопшто 
и да настане. Не е решавање на проблем кога они више ќе се 
испокараат ќе се испотепаат и ајде сега во служба, извинете се еден 
на друг и тоа е тоа. Мислам дека некако треба повеќе да имаат 
влијание професорите и самата служба, аа за да го согледаат 
проблемот […] 

Учесник 3: Се согласувам и кога доаѓа до разлика од приватни 
психијатри/психолози и тие на училиште има стереотип кој искрено е 
вистина. Дека училишните психолози се од понизок квалитет од 
приватните. Што искрено од мое искуство точно е. Поради тоа што, 
пак основно.. кога деца се упатувале кон психолог за дали имале напад 
или било што такво околу психичко или ментално здравје, ќе му каже 
„ај напи се вода, смири се, прекини да плачеш и иди на час“. Со тоа не 
се решава проблем (хахахахах) […]буквално 90% од моите пријатели 
се членови на LGBTQ community и сите се.. ааа како, имаат потреба 
од психолог. Мислам дека тие две работи се поврзани, секако поради 
тоа што сме многу конзервативна држава […] сметам искрено дека 
школските психолози не се толку добри и немаат искуство толку 
многу како тие што буквално ги плаќаш за нивното време [...] 

Учесник 4: [...] и мислам дека никој, еве ни јас ни моите пријатели 
никогаш не би се осврнал, не би отишол со нив да разговара, бидејќи 
можеби не се чувстуваме доволно, аммм, имаме некој страв и немаме 
доволно доверба можеби. И плус еве обичен пример, каде што другарка 
доби паничен напад во училиште поради тест беше, не беше некоја 
голема сериозност, меѓутоа јас излегов со неа и потоа отидовме 



таму кај психологот, кај педагогот и буквално ништо посебно не 
направија. Не поразговараа, туку баш како што кажав, аамм “напи се 
вода, диши малце ајде, престани да плачеш” и тоа е тоа. Мислам дека 
треба да се обрне повеќе внимание, да се види од кај почнува 
проблемот итн. (Ф1, стр. 14-19) 

Учесник 3: Јас би сакал да се надоврзам на нешто што кажа. Не би 
зборувал за ниеден личен пример, туку јас сакам да кажам дека 
професорите генерално, и педагошката и психолошката служба 
имаат според мене доста врзани раце [...] Затоа мислам дека може да 
прават повеќе, ама едноставно не прават, зошто не се збори за кај 
нас толку многу за насилство вербално или било какво и ради тоа и не 
се ни толку обучени што да прават, не знаат. 

[…] 

Учесник 6: Искрено никогаш не сум го гледала како опција да се 
обратам кај психологот. Секогаш тие таквите проблеми што сум ги 
имала сум си ги решавала сама или пак тука биле најблиските што ми 
дале поддршка и никогаш не ми паднало на памет да се обратам кај 
психологот, бидејќи мислам дека, јас имам впечаток дека нема како да 
ми помогне. Може ќе се искористи оној изговор, да речеме „остави ги, 
уште се тинејџери, ќе им помине ова, ќе помине, ќе биде подобро [...] 
(Ф2, стр. 10-16) 

Учесник 5: Може јас да кажам? Мислам дека психолозите кои што 
можеме да си ги одбереме самите и можеме да ги добиеме по 
препорака дали се добри или лоши […] бидејќи се плаќаат, мислам дека 
имаат некоја подобра функција за разлика од школото, бидејќи 
проблемот ќе се проба да го тргнат на страна... јас гледам од таа 
гледна точка […] И мислам дека повеќе вреди да се отиде на пример, 
на некоја сеанса, која што може на пример да има повеќе сеанси со тој 
психолог, според мене и може да биде поефективна на некој начин, 
бидејќи сепак тие имаат завршено некој поголем факултет, и имаат 
поголемо знаење за тоа и се соочувале со повеќе разни случаеви од 
еден ист проблем […] мислам и дека и треба да се воведе некое 
постручно лице, како на пример некој психолог, не од оние, поради тоа 
што мислам дека психолозите кои што ги имаме во нашите 
училишта не се доволно остручени за тоа, според мене. Мислам дека 
треба да се воведе некое постручно лице... (се уфрла Учесник 8) 

Учесник 8: Психотерапевт. (Ф2. стр. 23-25) 

 

Најголем дел од учесниците фрлија сомнеж за стручноста на стручните служби 

во справувањето со меѓуврсничкото насилство во средните училишта. Според 

нив, училишните служби не знаат како да постапат во ваквите случаи или 

даваат несоодветни совети. Оттука, голем дел од учесниците сметаат дека 

подобра опција се приватните психолози, за кои сметаат дека поседуваат 



поголемо знаење и вештини за оваа проблематика. Исто така, тие ја посочија 

потребата од вклучување на „постручни“ лица како психотерапевти.  

Литературата нѝ укажува дека како и во случајот на останатите училишни 

актери, и кај психолозите постои разлика во сфаќањето и перцпецијата за 

меѓуврсничкото насилство. Во своето истражуваање, Furlong и колегите (1996) 

утврдуваат дека психолозите генерално не се чувствуваат доволно 

компетентни да ги препознаат различните видови на насилство, тие се 

посклони кон забележување на насилството кога тоа поприма физичка форма, 

па оттука се истакнува за нивен дополнителен тренинг. Дотолку повеќе, а во 

контекст на различните методи на справување со меѓуврсничко насилство, се 

забележува дека училилишните психолози често не се во можност да го 

разберат поимањето и доживувањето на учениците за нивното функционирање 

во училишната средина (Sapountzis, 2012). Оттука,  нотирана е мала успешност 

на интервенциите на училишните психолози во спречувањето и сузбивањето 

на меѓуврсничкото насилство, особено преку сесиите на индивидуална основа 

(Merrell и колегите, 2008). Исто така, многу училишни психолози ретко ја 

користат својата позиција да постигнат специфични резултати и директно да 

интервенираат во подобрување на училишната клима во соработка со 

останатите членови на училишната заедница (Akos и Galassi, 2008; Levine, 

2009; Neven, 2010; Kourkoutas и Giovazolias, 2015). 

Дел од учесниците своите ставови за работата на стручните служби во своите 

училишта ги базираа врз основа на искуството од основното училиште:  

Учесник 4: [П]робав да зборам со многу други професори, пробав да 
зборувам и со психологот и буквално сите беа као ти си проблемот 
[…] ми се деси ова еднаш, отидов со една другарка, зборевме со 
психологот и после часот, откога се вративме, професорката […] не 
фати мене и мојата другарка за уши […] и почна нас да ни се дере. Со 
тоа што сме отишле кај психологот сме ја срамеле професорката 
[…] сме направиле само поголем проблем со директорот […] кај 
психологот оделе само деца што биле пореметени, што имале многу 
неоправдани и as far as I know, тоа дете за кое што се жалевме […] 
никогаш психологот не ни разговараше со него, никој од професорите 
не разговараа со него, буквално го оставаа да прави што сака цело 
време (Ф2, стр. 11-12) 

Или: 



Учесник 2: Јас лично, во средно сега, барем полесно имам контакт со 
психологот […] Додека бев во основно, не ни знаев дека е опција да 
отидеш кај психологот и дека психологот воопшто е наменет за тоа 
[…]се што знаев беше директорот и класниот […] директорот е за 
ептен високи, као ако премногу проблеми прават и така, додека 
класниот е за горе-доле се што се случува во класот. И така некако, 
не знаевме дека можеме да одиме кај психологот и да се советуваме 
со него (Ф2, стр. 16) 

 

Дури и ако не ги земеме здраво за готово, овие искази се загрижувачки бидејќи 

сугерираат дека училишните психолози во очите на некои ученици се 

невидливи, односно нивната улога е „потисната“ од страна на наставниот кадар 

и останатите вработени во училиштето што можеби придонесува до нивното 

„отсуство“, што всушност и се наговести во резултатите од статистичките 

анализи. Впрочем дел од учениците укажаа на тоа дека всушност најголем дел 

од проблемите во училиштето се решаваат на класниот час, во соработка со 

класниот раководител, односно комуникацијата со психологот се одвива со 

посредство на класниот раководител: 

Учесник 3: Па јас би кажал само ако може дека тоа е непишано 
правило во кое комуникацијата помеѓу учениците и психологот се 
одвива посредно преку класниот раководител. Дека ретко се случува, 
или барем јас ретко сум забележал ученик директно да се обрати на 
педагошко-психолошката служба, тоа оди повеќе на некој посреден 
начин од околу, преку професорите или класниот раководител, пред се 
(Ф2, стр. 16) 

[…] 

Учесник 5: На пример во мојот клас истото се случуваше во основно и 
истото се случува во средно, а проблемите кои што ги имавме во 
класот и таквиот начин на булинг и случаеви што ги имаме, ги 
разрешуваме за време на класниот час, со класната. И мислам дека 
нема никаква потреба да одиме во педагошката служба, освен ако е 
некој екстремен случај како непристојно однесување спрема ученик и 
професор (Ф2, стр. 16) 

Како што се спомена, и наодите од квантитативната анализа упатуваат на 

слични заклучоци. Најголем ефект врз перцепциите за работата на стручните 

служби во однос на спречување и справување со меѓуврсничко насилство 

имаат перцепцијата на учениците за улогата на професор(к)ите и улогата на 

директорот/ката во справувањето со меѓуврсничко насилство. Во однос на 

меѓуврсничкото насилство врз основа на сексуална ориентација и/или родов 

идентитет, ЛГБТИКА+ учениците кои генерално имаат полошо мислење за 



улогата на стручните служби во справување со меѓуврсничко насилство. 

Ваквите наоди истовремено се позитивни, од аспект на усогласеност на 

училишните актери во сузбивањето на меѓуврсничкото насилство и постоење 

на кохерентна училишна средина (Newman, Horne и Webster, 1999; Jimerson и 

Furlong, 2006), но и загрижувачи бидејќи можат да бидат показател за 

засенетост на работата на стручните служби од страна на професорите и 

останатите вработени. И самите стручни служби во Северна Македонија 

реагираат дека во пракса се повеќе „административци“ а помалку 

„советувачи“.„[Н]ас повеќе нѐ ставаат во употреба за административни работи 

што се на директорот или службата, отколку за психолошка и педагошка 

работа. Дефинитивно повеќе вршиме бирократска работа од она што треба” 

(Мирјана Стојановска, педагог во училиште во Битола цитирана во Хаџи 

Стојанова, 2017), се само дел од исказите што може да се слушнат од самата 

фела. Оттука, минатите искуства со стручните служби во справувањето со 

меѓуврсничкото насилство се наметнуваат како интересен и значаен агол на 

гледање и можат да претставуваат основа за дополнително истражување на 

оваа тема. 

Не помалку значајни се и перцепциите дека стручните служби се пренатрупани 

со (административна) работа, опслужуваат голем број на ученици, работат во 

мали, „тмурни“ и несоодветни простории за работа, немаат многу слобода во 

работењето, односно работат според претходно утврдени правила – фактори 

кои според учесниците неповолно влијаат врз нивната работа и перцепција за 

истата (Ф1, стр. 20; Ф2, стр. 25). Пренатрупаноста на стручните служби со 

административна работа е проблем забележан во секојдневната пракса (Хаџи 

Стојанова, 2017; Колоски, 2020). На пример, во 2017, Исто така, дел од 

учесниците сметаат дека нема подобри „психолози“ од пријателите. Според 

нив, пред пријателите можеш да бидеш целосно искрен и да разговараш за 

сите проблеми, а тие ќе ти понудат решение, додека кај психолог да се 

обратиш само ако проблемот е посериозен (Ф2, стр. 24 – 25). Оттука, за 

подобро разбирање на перцепциите за улогата на стручните служби во 

справувањето со меѓуврсничкото насилство, можеби е потребно најпрвин 

подетално да се истражат општите перцепции за нивната работа. 



3.2.6.2. Недостаток на приватност и стигма 

Надоврзувајќи се на наодите за факторите кои влијаат врз посета на стручните 

служби, „отуството на стручните служби“ во училишниот живот на испитаниците 

може да се објасни и преку нивните сомневања дека споделените проблеми ќе 

останат во „четири очи“, односно помеѓу службите и ученикот, но и поради 

табуизирањето и стигматизирањето на посетата на службите. Овие перцепции 

се доловени во следните цитати: 

Учесник 1: [...] психологот, општо во Македонија е многу табу тема. 
Иииии... не знам, на некој начин се плашат од тоа да кажат дека 
посетуваат психолог. […]Искрено многу ретко некој да слушнам дека 
бил на психолог и дека посетувал психолог или не знам, еве 
едноставно јас конкретно не сум слушнала за... знам еден другар кој 
што беше на психолог и ја бев единствената која го подржа, другите 
беа као, зашто идеш на психолог, што ти е на тебе ,дали си ти 
реален, зошто би идел на психолог.  

Учесник 2: Да, дефинитивно. И тоа најмногу се случува зошто не е 
нормализирано. На Запад да одиме секој, ама буквално секој оди на 
психолог, затоа што тоа е нешто,знаете како, нешто толку многу 
нормално, не знам како да го објаснам, како што тука одиме да се 
шишаме, така тие одат таму на психолози. Тоа така треба да биде, 
тотално да си во ред со твојата ментална состојба, да немаш 
никакви проблеми, ти пак одиш и посетуваш […] (Ф1, стр. 17-18) 

Учесник 6: Па да. Мислам дека многу повеќе приватноста ќе се зачува 
да речам со психолог што јас ќе си го изберам, што јас ќе си го 
платам, бидејќи колку и да не сакаме, колку и да пробаме да се зачува 
приватноста, во школо се збори. Меѓу професорки се збори, после тие 
професорки ќе кажат на некој, па ќе дознаат сите ученици и така 
станува тоа тема на разговор во цело школо. 

Учесник 5: Некои го гледаат тоа како пример, оние кои што одат на 
психијатар имаат некои сериозни проблеми и не се добри да се 
дружиме со нив, поради тоа што одат на психијатар. Мислам дека 
тоа нема врска, бидејќи секој човек може да оди да си ги искаже своите 
маки на некого. На некое социјално лице кое што може да му помогне, 
на пример. Не сите сакаат да разговараат со пријателите. 

Учесник 2: Амм, исто мислам дека буквално ако јас требаше сега да 
бирам, можеби би избрала некој што е надвор од училиштето како 
психолог […] кога ќе помислам да одам кај психолог уште и да му 
кажам за моите проблеми имам чувство дека или ќе каже на некој што 
не сакам да знае еве ако треба нешто да скријам од родителите, иако 
не би криела, ова да им го каже кај родителите одма, зошто така тој 
одлучил… 

[…] 

Учесник 5: Јас мислам дека тоа што психологот уствари го кажува 
тоа пример на нашите родители мислам со начин да ги информира и 



да ни помогне на некој начин, а мислам дека не врши никаква помош 
тоа што ќе каже што сме разговарале,мислам дека не е воопшто 
ефикасно. Мислам дека треба да остане помеѓу психологот и 
ученикот. (Ф2, стр. 24-25) 

И покрај тоа што Етичкиот кодекс на комората на психолози (2006) ги обрзува 

психолозите да гарантираат дискреција на своите клиенти, сепак 

стигматизирањето и табуизирањето на нивната работа се чини е значаен 

фактор на обесхрабрување кај учениците. Во прилог на ова одат и некои од 

претходните наоди за поголема склоност кон обраќање кај класниот 

раководител и пријателите, но и самата литература која како една од 

бариерите во барањето помош, совет или поддршка од службите ја посочува 

стигмата поврзана со менталните заболувања (Overton и Medina, 2008). Во 

контекст на училиштето, важна улога игра и училишната географија, односно 

посетата на улилишниот психолог не е сосема „анонимна“ бидејќи тој е сместен 

во самото училиште што може негативно да се одрази на дискрецијата и 

успешноста на советувањето (Wright, 2011, стр. 198). Ваквите наоди упатуваат 

на тоа дека стручните служби не секогаш се во можност да се држат до 

одредбите и упатствата предвидени во ПСУС, особено во делот на 

анонимноста на индивидуалните советувања. 

3.2.6.3. Стручните служби како педагошка мерка 

За крај, не помалку важен аспект на „отсуството на стручните служби“ во 

справувањето со меѓуврсничкото насилство е доминантната перцепција на 

стручните служби како „казна“, односно изречена „педагошка мерка“ заради 

„непристојно однесување“. Ваквиот светоглед е претставен со следните искази: 

Учесник 4: […] многу често, пример еве јас гледам, ме имаат однесено 
во служба поради тоа што не сум се согласила со професорката по 
математика, нешто буквално за некоја глупост беше, што мислам 
дека службата повеќе треба да служи за да ни помогне ментално и 
како ние размислуваме, отколку не знам некое глупаво несогласување 
на часот за некоја задача, нај за тоа беше, најискрено. Мислам дека 
многу ќе влијае затоа што не секој има на кого да му каже како се 
осеќа, да каже низ што поминува, дали се во депресија, се чувствува 
анксиозно дома или итн. И мислам дека училиштето може да му 
помогне во тој дел […] праќани сме во служба буквално и таму има 
една тетратка каде што те запишуваат и буквално се осеќаш како 
„леле готово ме запишаа во тетратката сема ме памтат“, затоа 
што јас кога бев во служба и после тоа кога ги видов беше „ леле 
Учесник 4 како си, демек добро ли е со математика“, ова некако... таму 
сме праќани кога ќе направиме нешто лошо, а мислам таму треба да 



бидеме пратени буквално, малце и да се релаксираме, да можеме да 
поразговараме со нив. Мислам дека еве јас лично така го гледам, како 
нешто негативно ако отидам кај училишниот психолог или педагог 
(Ф1, стр. 17-20) 

Учесник 5: Па кај нас обично тие што ги праќаат во служба се оние 
кои што се немирни или прават некакви проблеми. […] 

Учесник 3: Па јас еве можам да кажам во врска со „[името на 
училиштето во кое учи]“ кај нас. Кај нас исто така најчесто одат 
поради непримерно однесување во стручната служба...  

Учесник 1: Според моето искуство, вака барем јас кога сум видела 
ученици кога се праќаат во стручната служба, мислам дека 
професорите кога ќе се изнервираат на детето, едноставно не 
можат да го смират самите на часот. И мислам веќе кога ќе се 
спомне стручна служба или ќе ве пратиме во служба, тоа е веќе многу 
поофицијално и малце пострашно делува. Мислам дека професорите 
кога едноставно не може да ги смират децата тогаш само ги 
праќаат, според мене, некултурно однесување на часот (Ф2, стр. 15) 

Овие искази ја потврдуваат почетната претпоставка на истражувањето, а тоа е 

дека учениците најчесто одат кај стручните служби кога се „лоши“. И самите 

стручни служби потврдуваат дека, за жал, за нив е создадена слика на 

„плашила“, односно лица кај кои се оди поради лоши оценки и кои првенствено 

изрекуваат на педагошки мерки и казни, наместо лица кои треба да понудат 

стручна поддршка на психосоцијалниот и емотивниот развој на учениците 

(Атанасоска-Манасиева, 2017; Хаџи Стојанова, 2017; Колоски, 2020). За жал, и 

овие наоди се показател дека стручните служби имаат потешкотии да ги 

испорчатаат предвидените работни задачи во ПСУС на квалитетен и 

професионален начин. Со вака поставена перцпеција, може да се очекува 

„отсуството на стручните служби“ и понатаму да продолжи кај учениците. 

3.2.7. Некохерентни и половични методи на справување со 

меѓуврсничкото насилство 

За да бидат успешни и ефективни методите за спречување/сузбивање на 

меѓуврсничкото насилство, потребен е усогласено делување на сите училишни 

актери, односно синхронизиран пристап на раководството, наставниот кадар, 

стручните служби, учениците и родителите (Newman, Horne и Webster, 1999; 

Jimerson и Furlong, 2006). Сепак, наодите на квалитативната анализа укажуваат 

на недостаток на усогласеност, а причините за тоа пред се неинформираноста 

или незаинтересирноста на професорите, како и недостатокот од соодветни 

предавања. Поради тоа, Малата запознаеност и заинтересераност на 



професорите и Недостатокот на едукативни програми и (соодветни) 

предавања се поттеми кои ја образуваат темата Некохерентни и половични 

методи на справување со меѓуврсничкото насилство. 

3.2.7.1. Мала запознаеност и заинтересираност на професорите 

Наодите од тематската анализа укажуваат дека и покрај малубројните 

исклучоци, професорите во средните училишта покажуваат мала запознаеност 

(знаење) и заинтересираност за прашања како меѓуврсничко насилство, 

вклучувајќи го и она врз основа на сексуалната ориентација и/или родовиот 

документ. Следниве цитати го илустрираат овој став: 

Учесник 1: […] мислам дека е проблемот во професорите што не 
согледуваат доволно проблеми кои може да се јават општо во класот 
и во училиштето, иии мислам сите ситуации може да завршат и без 
да се комплицира во таа служба, доколку на време се согледале 
работите какви што се реално. Ааа...но… професорите едноставно 
не ги согледуваат на време работите, едноставно не обрнуваат 
внимание на ситуациите и најмалите детали кои може да доведат до 
некои ситуации кои може да ескалираат многу полошо, бидејќи кај нас 
во училиште, еве овие кои што се од „[името на училиштето во кое 
учи]“ може и да знаат дека имаше ситуација која многу лошо 
ескалираше врз еден ученик [зборува за случај на самоубиство на 
ученик]. Само затоа што едноставно никој не го прашал, како е што е, 
што му се случува.. едноставно професорите потфрлиле во тој 
аспект на психолошко образование на некој начин, на учениците. И 
тоа.  

[…] 

Учесник 4: Па немам искрено некое мислење околу тоа за тоа 
што кога го правевме квизот [зборува за прашалникот], кокретно 
зборувам за ова за тоа што во претходните месеци немам 
учествувано ништо поради ситуацијата, кога го прати класната 
квизот, така многу монотоно само кажа кој сака нека им прати меил и 
толку, немам некое, некоја специјална, некое мислење дека тие го 
потикнуваат нешто посебно, и многу од професорите некогаш не се 
ни заинтересирани, што мислам дека е многу многу лошо. Сега тоа е 
моето мислење и така се имам сретнато, некој друг ако 
има поразлично нека каже. 

(Ф1, стр. 14-21) 

Учесник 3: Ај би се надоврзал само со Учесник 2, дека голем дел од 
професорите воопшто и не ги ни интересира тоа дали има психичко и 
физичко насилство, затоа што тие, по некои од нив се таму повеќе 
професионално, сакаат да си ја завршат работата, за тоа да добијат 
плата, да однесат за леб дома на своите деца, и многу и не ги 
интересира. Барем они покажуваат дека ги интересираат учениците, 



но генерално не се толку заинтересирани за каква е состојбата де 
факто, што се вика.  

Учесник 5: Да јас ќе се надоврзам на ова што го кажа Учесник 3, не се 
сите професори исти. На пример, се зависи од професорот. Има некои 
што не им е гајле, едноставно ги оставаат децата, што биде-биде, и 
толку. 

Учесник 6: Се согласувам со ова, не е секој професор, дури и во 
„[името на училиштето во кое учи]“, не е некаков педагог, има луѓе 
професорите, ја имам лично искуство, насилството што не дошло од 
моите соученици, насилството дошло од професорот, што е уште 
пострашно. Има некои професори, не само што не се грижат за 
останатите соученици, не се никакви педагози и го нанесуваат тоа 
насилство на учениците. Така да не знам колку може да се очекува 
помош некоја да се добие од професорите, освен од некои, има 
исклучоци. Можам да пофалам една професорка што беше во „[името 
на училиштето во кое учи]“, сега си отиде, за нас навистина голем 
исклучок беше, не само што пробуваше да се поврзе со учениците, 
туку и во секој можен аспект од животот пробуваше да не надогради.  

[…] 

Учесник 5: Мислам дека професорите во нашето училиште не се 
доволно запознаени со таквите случаеви, поради тоа што мислам 
дека поеднинци не го изјаснуваат тоа [се мисли на сексуалната 
ориентација и/или родовиот идентет], и мислам дека тоа потоа може 
да влијае во развојот, и највеќе сум слушнала приказни каде што 
дошле во ситуација да им кажуваат амм „тоа е само фаза, се случува, 
така мислиш поради тоа што се наоѓаш во некоја таква околина“. (Ф2. 
стр. 14-19) 

Заклучокот од погоре кажаното е дека најголем дел професорите не се 

посветени на проблемот на меѓуврсничкото насилство, не се запознаени 

доволно со проблематиката или пак не ѝ пристапуваат со очекуваната 

сериозност, а во најлош случај и самите тие се насилни. Тоа според 

учесниците ги остава учениците што се под најголем ризик на насилство или 

нарушувања на психичкото здравје незаштитени, а последиците, според нив, 

може да бидат и фатални. Литературата укажува дека од огромно значење за 

кохезивна училишна средина без меѓуврсничко насилство е токму 

професорите, покрај другите членови на училишната заедница, да 

промовираат добри односи помеѓу учениците, но и помеѓу учениците и самите 

тие и останатите колеги (Kuperminc и колегите, 1997, стр. 77; Cohen и 

колегите, 2009, стр. 184; Wang, Berry и Swearer, 2013, стр. 299). Тоа пак влијае 

на начинот на кој учениците го перципираат насилството, нивното однесување, 

нивото на манифестирана агресија, како и нивното чувство за припадност и 



безбедност во училиштето (Chang, 2003; Rodkin и Hodges, 2003; Waasdorp и 

колегите, 2011; Espelage, Polanin и Low, 2014). Впрочем, опасноста за 

зачестеноста на меѓуврсничко насилство, меѓудругото, лежи и кај 

несоодветното реагирање од страна на училишните актери (Espelage, Bosworth 

и Simon, 2000, стр. 200; Goldweber, Waasdorp и Bradshaw, 2013).  Истовремено, 

литературата укажува на тоа дека настанвниот кадар постојано ја 

занемаруваат зачестеноста на меѓуврсничкото насилство во споредба со 

учениците (Bradshaw, Sawyer и O’Brennan, 2007). Оттука, може да се очекува 

дека перцпецијата за застапеноста и улогата на меѓуврсничкото насилство кај 

учесниците во фокус групите е обусловена од тоа како нивните професори го 

перципираат овој проблем. 

3.2.7.2. Недостаток на соодветни предавања 

Слично, учесниците сметаат дека во училиштата отсуствуваат соодветни 

едукативни програми и предавања на тема меѓуврсничко насилство, 

вклучувајќи го и она врз основа на сексуалната ориентација. Исказите подолу 

говорат за тоа: 

Учесник 3: […] Еве на пример јас бев израсната во многу 
конзервативна средина, бев многу хомофобична, бев многу 
трансфобична, бев конзервативна, а сега сум една од најголемите 
подржувачи, најголемите борци за ЛГБТ права и тоа само поради тоа 
јас се едуцирав самата себе си. Се едуцирав на тие проблеми, се 
едуцирав на таа ситуација. Така да сметам дека не само службите во 
училиштето треба да имаа одговорност, треба да се донесе до 
едукативни  програми, амм, вакво, во училиштето, каде што ќе се 
едуцираат децата на такви проблеми и такви работи кои што се 
сметаат уште за табу теми, каде што е многу тажно бидејќи не се 
табу теми, тоа се животи, тоа се мачења, кои што буквално никој не 
ги зборува, така да сметам прво дека тие одговорни служби во 
училиштето треба да превземат... буквално прв чекор е едукацијата 
на популацијата, никогаш не е многу доцна да проба да се смени 
нешто. Ако игнорираме само булинг, ништо не се врши као само со 
игнорирање, некои да ќе го изигнорираат, но некои нема и ќе дојде до 
многу лоши психолошки проблеми.  

[…] 

Учесник 4: Само сакав да кажам дека се согласувам. Сакав.. аам, се 
согласувам со тоа дека пример и јас не сум израсната во некоја 
средина каде што се многу отворени кон тоа, меѓутоа јас многу имам 
читано и многу се имам едуцирано и мислам дека решението е луѓето 
да се едуцираат буквално и стари луѓе и млади […] треба многу 
внимание да се обрне на тоа, затоа што младината сега многу се 



почесто страда од некакви заболувања и некакви чувства, што порано 
не биле никакво секојдневие. И мислам дека да, нема сега услови 
меѓутоа мора да се најде некакво решение затоа што мора да се 
запази дека тие деца, ученици, луѓе кои што страдаат, многу ретко 
сами бараат помош, затоа што не се чувствуваат доволно еве да 
речеме јаки или силни за да тие отидат, побараат помош, мислам 
дека треба училиштето треба буквално да ги пронајде, за да може да 
им помогне и за да може да им каже- океј е, нормално е и да најдат 
некакво решение. Затоа што многу од тие деца се затворени и 
мислат дека тоа само нив им се случува и не сакаат да го споделат 
тоа со никого (Ф1, стр. 16-17) 

Учесник 1: Според мене не може да се отстрани тоа, ама може да се 
намали, може да се развие менталитетот на децата уште од 
основно, каде што мислам дека е најдрастично, искрено, и најизразен 
булингот, доколку се подигне менталитетот на децата на високо 
ниво, мислам дека на ниско ниво ќе паѓаат децата да исмеваат некој 
да се задоволат себе. Булингот без разговор не гледам на некој друг 
начин да се реши и да се спречи, не верувам дека е решение да се 
игнорира бидејќи неможе се да игнорираме во животот, и не може да 
ги игнорираме што зборат луѓето, и едноставно треба да се соочиме 
со предизвикот кој ни е даден и да излеземе како подобри од тоа и 
посилни (Ф1, стр. 24) 

Учесник 7: […] Иако веќе сме четврта година, мислам дека до сега не 
сме имале некое предавање во однос на овие теми. Можеби грешам, не 
викам не, ама во однос на она што ме држи моето сеќавање мислам 
дека не сме имале.  

Учесник 5: Јас ќе сакав да се надоврзам. Последниот пат кога се 
вршеше уствари тој состанок за „Bulling“, беше така како ради-реда 
да помине. Тоа што го закачија беа уствари некои листови кои што ни 
ги поделија да ги закачиме во училницата за однесување, дека не 
треба да има булинг и само така, како се премина, не беше нешто, 
одржано како работилница да речам, туку така беше само. И мислам 
дека се има одржано неколку пати, така е секој пат [...] 

Учесник 1: Не сме имале ние некое конкретно предавање за булинг за 
кое што сум јас да сум слушнала ќе се пријавев […] 

Учесник 2: Кај нас во „[името на училиштето во кое учи]“ во клас каде 
што јас сум, кај нас класната барем,ни направи еднаш презентација и 
ни објанси нели дека постои и физичко и онлајн насилство и секако, ни 
објасни нели дека не е во ред и сето тоа, ама исто како што рече 
Учесник 5, како ради-реда го кажа зошто после тоа ништо не направи 
околу тоа и така. И како некако повеќе околу насилство и околу мерки 
околу тоа јас слушам, вака се пријавувам за такви работи, фестивали 
кои што немаат врска со насилство пак ќе знаат повеќе да го 
спомнат отколку што го спомнуваат во училиште, каде што најмногу 
се случува. (Пауза/молк) (Ф2, стр. 16-17) 

 



Учесник 7: Па да, може на пример да кажеме, не знам, се случило 
неделава некој поголем конфликт за кој што се разговарало во 
стручната служба, и треба да се земе како пример. Не мора 
конкретно да се потенцира да кажам, децата кои што биле 
инволвирани во тој процес, туку едноставно може да се земе како 
пример и да се каже дека пример, се искарале врз основа на, не знам, 
религиозна или врз основа на национална припадност, се превземале 
тие и тие чекори и дошло до смирување на ситуацијата. 

[…] 

Учесник 8: Мене многу ми се допаѓа оваа идеја, малку да не остане се 
во четири ѕида и ако се десило нешто, можеби ќе се превенира, на 
некој начин нешто наредно, ќе се видат кои се решенијата... (Ф2, стр. 
22) 

Погоре претставените наоди се разновидни и се однесуваат на различни 

актери во училиштето, но и на училиштето во целина. Општо земено, 

учесниците сметаат дека проблемите со меѓуврсничкото насилство, 

вклучувајќи го и тоа врз основа на сексуална ориентација и/или родов 

идентитет, може да поуспешно да се совладаат со едукативни програми, 

соодветни предавања и проактивен пристап на училишните актери. Навистина 

интересни се предлозите за споделување на заклучоците од средбите со 

стручните служби во една повоопштена форма како свовевидна превенција на 

идни случаи на меѓуврсничко насилство. Сите овие согледувања се значајни, 

особено ако се има предвид дека на предавањата кои се одржуваат не се 

отворени за сите ученици, односно присуствуваат само претседатели или 

потпретседатели на класови или пак ученици избрани од професорите кои не 

секогаш се заинтересирани или ги пренесуваат информациите од таквите 

состаноци несоодветно, додека групни дискусии отсуствуваат (Ф2, стр. 20-23). 

Овие наоди уште еднаш нѝ посочуваат дека стручните служби не ги користат 

доволно можностите што им ги дава ПСУС, особено во делот на одржувањето 

на групни сесии. 

Всушност со отуството на (соодветни) предавања, отсуствува и примарната 

превенција од меѓуврсничко насилство (Lund, 2012). Дополнително, наодите од 

квантитативната анализа нѝ покажуваат дека перцепцијата за успешноста на 

стручните служби во справувањето со меѓуврсничкото насилство е поголема 

кај оние учениците кои посетувале предавања за меѓуврсничко насилство, 

односно сметаат дека во нивните училишта постојат правила кои ја регулираат 



оваа проблематика. Ова мислење можеше да се забележи и кај учесниците во 

фокус групите кои учествувале на предавања. 

3.2.8. Важноста на врсничката едукација (ССО) 

Можеби единствениот „позитивен наод“ е препознавањето на врсничката 

едукација спроведувана од страна на ХЕРА како важен и ефективен начин во 

сузбивањето на врсничкото насилство (вклучувајќи го и она врз сексуална 

ориентација и/или родовиот идентитет). Имајќи го ова предвид, Важноста на 

врсничката едукација (ССО) претставува осмата и последна тема која 

произлегува од тематската анализа. Следните искази го доловуваат овој 

светоглед: 

Учесник 1:  Па еве,  може јас да почнам? Јас ам... овие четири години 
посетив многу работилници, сум била дел на многу работилници, 
дебати, и јас правев лани две работилници, едната беше за 
сексуалното здравје и за сексуалната различност кај луѓето, и 
искрено не беше толку успешна колку што очекував да биде. Според 
тоа на какви дебати се сум присуствувала, на какви работилници сум 
била, некако ми беше многу, некако децата не беа воопшто 
заинтересирани, ние прво кога влеговме не прашаа која ќе биде 
темата, и тоа ние бевме трета година и предававме на четврта 
година – требаше да ја правивме работилницата, и као не прашаа која 
ќе е темата, и им кажавме сексуалното здравје и сексуалноста кај 
младите и општо кај луѓето, и само едниот другар му кажа на 
другиот “аа сега ќе слушаме за педери” и толку беше. Сфатив дека 
ништо – што повише да очекувам од нив двајца кога ние не сме ни 
почнале, а они дадоа заклучок на работилницата од два саати. И 
мислам дека ете, мое искуство, јас сум била на многу работилници, 
најголемото знаење што го знам вака е од истите тие работилници, 
затоа што многу ме интересира и другото мислењеи мислењето на 
тој што ја води работилницата и некако најмногу се учи преку тие 
работилници, преку тие дискусии, дебати.. Друго е кога деца ќе 
седнат и ќе нагуглаат 10 страни, друго е кога ќе пренесат едно со 
друго искуство, едно со друго знаење, мислам дека е поефикасно 
тоа него само да се седне и да се набуба цела тема психологија еве, и 
тоа е тоа […] Иначе, повеќето, па скоро сите беа организирани од 
училиштето и некоја друга организација, како еве сега и оваа што 
беше со ХЕРА, и, ваљда сега тие се рачунаат како да се од 
училиштето, сега не знам точно да кажам, ама, мислам дека – а 
имавме конкретни само за училиштето, повеќето беа од училиштето 
и некоја друга организација […] Аам... Па беа различни, една беше 
за секусално образование, друга беше за булингот, трета беше 
за дискриминација на родова, на родова еднаквост беше, нешто така 
беше, друго беше за дискриминација на половите, машки, женски, 



многу различни работилници, вака не ми ни текнуваат више, ама сите 
биле различни11... 

[…] 

Учесник 4: Па да јас сум била на неколку вакви обуки исто од ХЕРА, 
меѓутоа јас сега, јас кога ја споделував информацијата за групата, јас 
сакав да споделам со учениците бидејќи баш добра интересна тема, 
многу еве од соучениците одговорија “Леле не можам, ме 
мрзи..” немаат некоја причина и мислам дека и покрај тоа што 
се пружаа, многу, се пружало знаење, вакви работилници, многу од нив 
се мрзиви, или, не знам , пре би седнале, или нешто ќе гледаат или ќе 
излезат, а мислам дека овие, саат ипол, два, можат да седнат вака и 
да поразговараат, затоа што со овие јас, исто како и Учесник 1, од 
овие работилници многу повеќе имам научено и многу повеќе си го 
имам проширено своето знаење, а многумина од класот јас колку што 
знам немаат отидено, и тоа е се поради што ги мрзи, мислам, да 
не беше некако законски да мораа да идат ќе идеа, вака 
од воља многумина од нив имаат споделено мислење дека не би 
оделе. […] 

 
 Учесник 1: Па мислам дека имаат многу голем ефект, затоа што, 
еве конкретно за моите другарки и другари, дека сум сега на дебата, 
работилници, уште од сега ми пишуваат како помина, за што 
зборувавте, другарка е па у понеделник на работилници и она ми пиша 
дека како помина, што зборувавте, мислам дека се интересираат, 
кога заврши работилница јас ги споделувам моите сознанија што сум 
ги дознала, како поминала работилницата, што сме зборувале, и од 
таму ќе се покренат дискусии и теми па со нив да продолжам да 
разговарам за, ете, некои од темите тука што зборувавме. Мислам 
дека имаат многу голем ефект(молк)  

Учесник 4: […] Јас го имам истото мислење, овие работилници имаат 
голема значајност и влијаат, искрено се надевам дека би се 
пријавувале повеќе ученици и оние што не се образувани и едуцирани 
баш повеќе би требале да се уклучуваат и да учествуваат и според 
мене, и лично влијаат на мене и многу позитивно, ќе слушнам различно 
мислење и различна случка, ситуација и многу позитивно влијаат на 
мене, и во глобала (Ф1, стр. 20-22) 

Учесник 3: Јас би се надоврзал само затоа што ние во „[името на 
училиштето во кое учи]“ имавме, во прва година беше тоа, имавме 
мислам од ХЕРА организирано во врска со сексуалното обрзование, на 
кое што и присуствував на колку беа, тие девет-десет работилници, 
и тоа беше доста интересно, не само во врска со сексуалното 
образование, туку беше и доста симптоматично и тоа што 
погледите во врска со LGBT community/ заедницата беа доста 

 

11Се зборува за врсничката едукација (види Кениг и Каровска-Ристовска, 2014), како и 
Сеопфатното сексуално образование (ССО) – пилот-проект на ХЕРА во соработка со Бирото за 
развој на образованието при МОН и неколку училишта низ Северна Македонија. Повеќе 
информации на https://hera.org.mk/shto-rabotime/seopfatno-seksualno-obrazovanie/ 



оставени на маса и афирмативно беше зборувано за неа, за нив, да се 
подигне малку свеста кај учениците од прва година, а кои понатаму ќе 
израснат во зрели личности, да се формира мислењето, во врска со 
LGBT популацијата. И тоа позитивно мислам дека влијаеше на доста 
ученици, кон нивните погледи во врска со LGBT заедницата, и општо 
со сексуалноста кај луѓето […] А во врска со ХЕРА, тие предавања беа 
организирани во училиштето, се пријавуваа по четворица ученици од 
секој клас или по тројца, по двајца, по колку што сакаат и си имаше 
пред училиште по час и половина, по еден час, околу девет беа 
предавања, можеби и повеќе, не се сеќавам, али беа ефективни според 
мене. (Ф2, стр. 20-21) 

Слабата посетеност и заинтересираност може да се интерпретира во соодност 

со општата незаинтересираност на наставниот кадар, недоволната вклученост 

на стручните служби, како и отсуството на „автентични“ училишни предавања и 

едукативни програми, на што впрочем сугерира и литературата (Weist, 2003; 

Bradshaw, Sawyer и O’Brennan, 2007; Levine, 2009; Neven, 2010; Sapountzis, 

2012).  Сепак, квантитативните наоди нѝ посочуваат дека ССО влијае 

позитивно на веројатноста жртвата на насилство да побара помош/поддршка 

од стручните служби, односно самоиницијативните посети на стручните служби 

се почести кај оние ученици кои посетиле ССО предавања.Истовремено, 

постоечките истражувања на ХЕРА за Северна Македонија, покажуваат дека и 

наставниот кадар и родителите генерално го прифаќаат воведувањето на 

сеопфатното сексуално образование во наставата, иако со нееднаков 

интерес/ниво на одобрување за сите теми, како на пример сексуалната 

ориентација или родовиот идентитет (ХЕРА Асоцијација за здравствена 

едукација и истражување, 2019; Кениг, 2020). Дополнително, литературата 

сугерира дека покрај тоа што ги намалува ризиците по сексуалното здравје, 

сексуално преносливите болести, сексуалното образование помага на младите 

луѓе да градат поздрави односи со своите врсници, односно го намалува 

насилството и јазовите во сексуалното здравје, вклучувајќи ги и ЛГБТИКА+ 

младите (National Association of School Nurses, 2018). Оттука, потребата од 

воведувањето на ССО е повеќе од јасна. 

3.3. Ограничувања на студијата 

Како и секоја студија, така и оваа има неколку ограничувања, кои мора да се 

земат предвид при толкување на наодите. За почеток, иако примерокот врз кој 

се спроведе квантитативната анализа беше прилично голем (во однос на 



популацијата), генерално би било подобро доколку истиот беше целосно 

„случаен“. Иако станува збор за пилотирање на конкретна методологија, 

резултатите ќе бидат многу посеопфатни доколку примерокот се направи со 

метода на стратифицирање, со што ќе се опфатат средни училишта од целата 

територија на Северна Македонија. Можеби едно од најголемите ограничувања 

е можноста за анализа на податоците поради нивната природа. На пример, и 

покрај тоа што понудените одговори во прашалникот беа конструирани за да 

овозможат повеќе можности, сепак кај одредени клучни варијабли се јави 

кластерирање на одговорите во една од понудените опции, што резултираше 

со високи коефициенти на скјунес и кутозис кај одредени варијабли. Токму ова 

кластерирање придонесе кон неисполнување на претпоставките за линеарна 

регресиона анализа во моделот кој се обработува во потпоглавјето 3.1.3, и 

оттука овие наоди мора да бидат земени со резерва. 

Бројот на спроведени фокус групи е ограничување само по себе. Истражување 

врз основа на две фокус групи тешко би можело да го достигне нивото на 

сатурација, односно да ги опфати сите потенцијални перцепции за улогата на 

стручните служби во справувањето со меѓуврсничкото насилство (Rowlands, 

Waddell и McKenna, 2016). Како што веќе напоменавме, недостатокот на 

учесници од Шаип Јусуф е дополнително ограничување на истражувањето, 

поради што перспективата на ученици од стручните средни училишта 

отсуствува. Оттука, идните и поамбициозни истражувања би можеле да ги 

вклучат сите средни училишта на територија на Град Скопје или Северна 

Македонија, но и да ја истражат перцепцијата на самите стручни служби и 

останатите училишни актери.  

Дополнително, имајќи предвид дека значителен дел од учесниците во двете 

фокус групи и самите се декларираа како припадници на ЛГБТИКА+ 

заедницата, важно да се напомене е можноста за „задржување“ на одговорите 

токму поради општествената стигма. Со други зборови, учесниците можеби се 

воздржуваа да зборуваат повеќе за темата или да посочат лични примери, 

особено пред други лица кои (не) ги познаваат, вклучувајќи го и истражувачкиот 

тим на ХЕРА. Па така, доколку истражувачите и испитаниците беа со иста 

сексуална ориентација и/или родов идентитет или доколку дел од 

испитаниците меѓусебно не се познаваа, учесниците во фокус групите можеби 



ќе говореа поотворено, што ќе ја зголемеше точноста и веродостојноста на 

податоците.Она што дополнително можеше да се направи е спроведување на 

индивидуални интервјуа со учесниците за вкрстено да се споредеше точноста 

на податоците прибавени со фокус групите (Baltar и Brunet, 2012). 

Без разлика на ограничувањата, ова истражување овозможува корисен увид во 

перцепциите на средношколците за улогата на стручните служби во 

справувањето со меѓуврсничкото насилство, вклучувајќи го и она врз основа на 

сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет. Интересните и проникливи 

наоди претставуваат добра основа за нови и дополнителни истражувања на 

оваа тема. 

4. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И МОЖНОСТИ ЗА ИДНИ 

ИСТРАЖУВАЊА 

За да се добие целосната слика за темата која е предмет на истражување на 

оваа студија, наодите од квантатитативната и квалитативната анализа мора да 

се гледаат заедно, бидејќи истите се надополнуваат, односно квалитативните 

наоди се надградуваат на квантитативните.  

Фокусирајќи се на училишната средина, статистичката анализа укажа дека дури 

половина од разликите во перцепциите за улогата на стручните служби во 

спречување и справување со меѓуврсничко насилство, како и кога истото е 

засновано на сексуална определба и родов идентитет, се претежно објаснети 

низ димензијата односи во училиштето, со фокус на надзорот, и тоа 

предоминантно со „надредените“ (стручната служба, наставничкиот кадар и 

раководството), додека пак безбедносната димензија речиси и да не игра 

улога. Квалитативната анализа ги збогатува овие наоди. На пример, се наоѓа 

дека перцепцијата за стручните служби е обусловена од искуствата од 

основното образование каде наставниот кадар и училишното раководство 

имаат поголема улога од стручните служби во справувањето со меѓуврсничкото 

насилство, упатувајќи на заклучокот дека тие се засенети. Едновремено, 

перцпецијата на училишната средина е обусловена и од доживувањето на 

пријателствата во училиштето. За многумина училиштето претставува 

безбедно и среќно место, односно „излез“ од секојдневнието токму поради 



добрите и блиски пријателства помеѓу соучениците. Сепак, не може, а да не се 

избегне значењето на училишните групи кои влијаат врз перцпецијата за 

прифатеност и припаѓање во училиштето. Наодите, како и литературата 

сугерираат дека токму кај нив постои ризик од меѓуврсничко насилство врз 

поранливите ученици. Оттука, некое идно истражување треба да ја испита 

нивната улога во меѓуврсничкото насилство и како истата се восприема од 

страна на стручните служби и наставниот кадар. 

Наодите ја потврдуваат литературата дека меѓуврсничкото насилство е 

почесто во основното училиште. Сепак, искуството и траумите на основниците 

влијаат врз нивниот психосоцијален развој во понатамошното школување, но и 

самата перцпеција за меѓуврсничкото насилство и справувањето на стручните 

служби и училиштето во целина со истото. Затоа потребни се дополнителни 

истражување кои ќе се насочат на врската помеѓу меѓуврсничкото насилство во 

основните и средните училишта, со цел обезбедување покохерентен и 

комплементарен пристап во неговото справување од страна на стручните 

служби. Очекувано, индиректното меѓуврсничко насилство е почесто од 

директното, иако не се помали последици. Со оглед на укажувањата на 

литературата дека овој вид на насилство е помалку препознаен кај стручните 

служби и општо училишните актери, идни истражувања би можеле да се 

впуштат во споредбена анализа на начините на справување со различни 

видови на меѓуврсничко насилство од страна на стручните служби и 

пошироката училишна заедница. 

Кога во фокусот се ставаат ЛГБТИКА+ средношколците,евидентни се 

разликите во перцепциите за меѓуврсничко насилство меѓу нив и 

хетеросексуалците. И покрај тоа што ЛГБТИКА+ адолесцентите се под поголем 

ризик од меѓуврсничко насилство, меѓуврсничкото насилство врз основа на 

сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет е помалку препознаено од 

страна на самите ученици, но и стручните служби и наставниот кадар. Оттука, 

очигледна е потребата од политики за зајакнување на безбедноста и 

прифатеноста на ЛГБТИКА+ учениците во училиштата, како и активно 

сузбивање на дискриминацијата и стигматизацијата на оваа ранлива 

популација од страна на сите училишни актери. 



Разгледувајќи ги различните интервенции и методи на справување со 

меѓуврсничкото насилство, наодите упатуваат на важноста на примарните 

интервенции, насочени кон сите актери во училишната средина. Во тој 

контекст, еден од клучните заклучоците е дека наставниот кадар е малку 

запознаен и заинтересиран за оваа проблематика, односно дека истиот не е 

доволно посветен или дека на прашањето му пристапува површно. Дотолку 

повеќе, во училиштата недостасуваат (соодветни) обуки и предавања за оваа 

тема во кои ќе биде вклучена пошироката училишна заедница, а не одредени 

поединци избрани од наставниците. Наодите посочуваат дека терцијарните 

интервенции, иако во теоријата се сметаат за најмалку ефективни, во праксата 

се всушност најзастапени. Оттука, можеби најзагрижувачкиот наод е дека 

учениците ги перципираат стручните служби како „отсутни“ во нивниот живот во 

училиштето. Довербата кон нив е мала, а тоа се должи во сомневањата за 

нивната стручност, приватноста на сесиите, како доживувањето на стручните 

служби како метод за „казнување“ на „непослушните“ ученици. За крај, се 

истакнува важноста на врсничката едукација, односно пилот-програмата за 

ССО како значаен чекор во подигнувањето на свесноста за меѓуврсничкото 

насилство, вклучително и врз припадниците на ЛГБТИКА+ заедницата. 

Конечно, факторите кои влијаат врз одлуката на учениците да (не) се обратат 

кај стручните служби за помош и поддршка се бројни и различни, но неизбежно 

е да се разгледуваат и интепретираат низ призмата на училишната средина и 

методите на справување со меѓуврсничко насилство на целиот училишен и 

наставнички кадар, токму поради преплетеноста и поврзаноста на овие 

концепти не само во теоријата, туку и во праксата.  

  



5. ПРЕПОРАКИ 

Врз основа на претставените наоди и заклучоци, од ова истражување ги 

издвојуваме следните препораки: 

• Потребно е усогласување на Законот за средното образование со 

Законот за заштита и спречување на дискриминација во делот на 

дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и/или родов 

идентитет; 

• Средните училишта во соработка со единиците на локалната 

самоуправа (ЕЛС), Градот Скопје и Министерството за образование и 

наука (МОН и БРО) треба да усвојат дополнителни интерни правила со 

кои ќе се препознае дискриминацијата и меѓуврсничкото насилство врз 

основа на сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет и истите 

активно ќе се сузбиваат; 

• Да се разработи модел (протокол)  на работа на превенција и 

интервенција во делот на дискриминација и меѓуврсничко насилство врз 

основа на сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет  (со 

пропратна документација); 

• Средните училишта во соработка со ЕЛС, Градот Скопје и МОН треба да 

изнајдат механизми и вложат дополнителни напори за истакнување и 

афирмација на стручните служби како важен и препознаен член на 

училишната заедница кој има примарна улога во подобрување на 

училишната клима преку поттикнување на емпатични односи помеѓу 

самите учениците, но и помеѓу учениците и останатите членови на 

училиштето; 

• Средните училишта во соработка со ЕЛС, Градот Скопје, МОН и 

Министерството за финансии треба да вложуваат повеќе во човечките, 

финансиските и професионалните капацитети на стручните служби; 

• Средните училишта во соработка со ЕЛС, Градот Скопје и МОН треба да 

изнајдат дополнителни ресурси за физичко разделување на просториите 

на стручните служби од остатокот на училиштето со што би ја 

гарантирале анонимноста и дискрецијата на индивидуалните 

советувања; 



• Да се воведе советник за стручните служби во рамки БРО или МОН кои 

ќе ја менторираат нивната работата; 

• Средните училишта треба да работат на подобрување на негативната 

сликата за стручните служби преку потенцирање на важноста на нивната 

советувачката и помагачка улога за сметка на нивното користење како 

метод за санкционирање; 

• Средните училишта во соработка со ЕЛС, Градот Скопје и МОН треба да 

организираат редовни предавања и обуки за меѓуврсничкото насилство 

на учениците, стручните служби и вработените, вклучително и врз 

основа на сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет; 

  



Анекси 

Анекс А: Прашалник 

Драг/a ученику/ученичке, пред тебе е прашалник кој има за цел да го осознае 

твоето мислење во врска со меѓуврсничкото насилство во училштето.  

Овој прашалник е дел од истражување за спречување и справување со 

меѓуврсничко насилство кој го спроведува Здружението ХЕРА - Асоцијација за 

здравствена едукација, а со пополнувањето на овој прашалник ќе ни помогнеш  

да добиеме повеќе информации за проблемите кои постојат, како и за да 

можеме да дадеме предлози за решавање на проблемите.  

Твоите одговори на прашањата се целосно анонимни, односно никој од твоите 

професори/ки и вработени во училиштето не може да знае што си одговорил/а. 

Пополнувањето на овој прашалник е доброволно, но те охрабруваме да го 

пополниш бидејќи ќе ни помогнеш заедно да најдеме начин да го намалиме 

меѓуврсничкото насилство.  

За подобро да ги разбереш прашањата од прашалникот, те молиме да ги 

прочиташ следните дефиниции за меѓуврсничко насилство:  

Меѓуврсничко насилство е намерно агресивно однесување кое се повторува. 

Тоа може да вклучува исмевање, удирање, туркање, озборување, игнорирање, 

крадење и така натаму. Меѓуврсничкото насилство се јавува врз различни 

основи, како социоекономски статус, изглед, потекло, етничка припадност, 

сексуална определба и така натаму. 

Сексуална ориентација е романтична или сексуална привлечност кај едно 

лице, која може да биде насочена кон лица од спротивниот пол 

(хетеросексуалност), кон лица од истиот пол (хомосексуалност) кон лица од 

обата пола (бисексуалност) или кон ниту еден пол (асексуалност).  

 

Родов идентитет е личното чувство на сопственото доживување како маж, 

жена, ниту едното или и двете. Кај повеќето луѓе личното чувство за родот се 

совпаѓа со полот назначен при раѓањето, но има и луѓе кај кои чувството за род 

не се совпаѓа со полот назначен при раѓањето.    



Родово изразување е начинот на кој едно лице го истакнува својот род во 

однос на средината (може да бид преку облека, фризура, глас, однесување и 

користење на заменки). 

ДЕЛ 1: ОВОЈ ДЕЛ ВКЛУЧУВА ПРАШАЊА ЗА МЕЃУВРСНИЧКО 

НАСИЛСТВО ВО ТВОЕТО УЧИЛИШТЕ 

1. Според тебе, колку случаи на меѓуврсничко насилство се случиле 

во твоето училиште во текот на претходната училишна година?  

a. Ниту еден 

b. Еден – три случаи 

c. Четири – шест случаи 

d. Седум – девет случаи 

e. Повеќе од девет случаи 

 

2. Според тебе, колку случаи на меѓуврсничко насилство врз основа 

на сексуална определба и/или родов идентитет/родово изразување 

се случиле во твоето училиште во текот на претходната училишна 

година? 

a. Ниту еден 

b. Еден – два случаи 

c. Три – Четири случаи 

d. Пет - шест  случаи 

e. Седум – осум случаи 

f. Девет – десет случаи 

g. Повеќе од десет случаи 

 

3. Во текот на претходната училишна година, колку пати си бил/а 

жртва на меѓуврсничко насилство?  

a. Ниту еднаш 

b. Еднаш – три пати 

c. Четири – шест пати 

d. Седум – девет пати 

e. Повеќе од девет пати 

 

4. Доколку си бил/а жртва на меѓуврсничко насилство, колку пати 

самоиницијативно си го посетил/а педагогот/писхологот, за да 

побараш помош? 

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - три пати 

c. Четири - шест пати  

d. Седум - девет пати 



e. Повеќе од девет пати 

 

5. Во текот на претходната училишна година, колку пати си бил/а 

насилен/на кон твоите врсници?  

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - три пати 

c. Четири - шест пати  

d. Седум - девет пати 

e. Повеќе од девет пати 

 

6. Во текот на претходната училишна година, колку пати си бил/а 

насилен/на кон твоите врсници заради нивната сексуална 

определба и/или родов идентитет / родово изразување?  

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - два пати 

c. Три - четири пати  

d. Пет - шест пати  

e. Седум - осум пати 

f. Девет - десет пати 

g. Повеќе од десет пати 

 

7. Во текот на претходната училишна година, колку пати си бил/а 

насилен/на кон твоите врсници бидејќи тие биле насилни кон тебе?  

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - два пати 

c. Три - четири пати  

d. Пет - шест пати  

e. Седум - осум пати 

f. Девет - десет пати 

g. Повеќе од десет пати 

8. Во текот на претходната училишна година, колку пати си го 

посетил/а училишниот педагог/психолог за настан поврзан со 

меѓуврсничко насилство?  

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - три пати 

c. Четири - шест пати  

d. Седум - девет пати 

e. Повеќе од девет пати 

 

9. Во текот на претходната училишна година, колку пати се одржале 

некакви предавања во училиштето на темата меѓуврсничко 

насилство?  

a. Ниеднаш 



b. Еднаш - три пати 

c. Четири - шест пати  

d. Седум - девет пати 

e. Повеќе од девет пати 

 

10. Во текот на претходната училишна година, колку пати си 

присуствувал/а на некаков вид на предавање на темата 

меѓуврсничко насилство? 

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - три пати 

c. Четири - шест пати  

d. Седум - девет пати 

e. Повеќе од девет пати 

 

11. Во текот на претходната училишна година, колку пати се одржале 

некакви предавања во училиштето на темата меѓуврсничко 

насилство врз основа на сексуална определба и/или родов 

идентитет/изразување? 

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - три пати 

c. Четири - шест пати  

d. Седум - девет пати 

e. Повеќе од девет пати 

 

12. Во текот на претходната училишна година, колку пати си 

присуствувал/а на предавања во училиштето на темата 

меѓуврсничко насилство врз основа на сексуална определба и/или 

родов идентитет/изразување? 

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - три пати 

c. Четири - шест пати  

d. Седум - девет пати 

e. Повеќе од девет пати 

 

13. Според твоите сознанија, во текот на претходната училишна година, 

колку пати ти или некој/а од твоите врсници бил/а упатен/а на 

разговор кај психологот/педагогот бидејќи покажувал/а знаци на 

насилство или бил/а потенцијална жртва на насилство? 

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - три пати 

c. Четири - шест пати  

d. Седум - девет пати 

e. Повеќе од девет пати 

 



14. Според твоите сознанија, во текот на претходната училишна година, 

колку пати ти или некој/а од твоите врсници бил/а упатен/а на 

разговор кај психологот/педагогот бидејќи покажувал/а знаци на 

насилство или бил/а потенцијална жртва на насилство врз основа 

на сексуална определба и/или родов идентитет/изразување? 

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - три пати 

c. Четири - шест пати  

d. Седум - девет пати 

e. Повеќе од девет пати 

 

15. Според твоите сознанија, дали во текот на претходната училишна 

година тебе или некој/а од твоите врсници ви била изречена 

некаква дисциплинска мерка поради учество во меѓуврсничко 

насилство? 

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - два пати 

c. Три - четири пати  

d. Пет - шест пати  

e. Седум - осум пати 

f. Девет - десет пати 

g. Повеќе од десет пати 

16. Според твоите сознанија, дали во текот на претходната училишна 

година тебе или некој/а од твоите врсници ви била изречена 

некаква дисциплинска мерка поради учество во меѓуврсничко 

насилство врз основа на сексуална определба и/или родов 

идентитет/изразување? 

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - два пати 

c. Три - четири пати  

d. Пет - шест пати  

e. Седум - осум пати 

f. Девет - десет пати 

g. Повеќе од десет пати 

 

17. Според твоите сознанија, дали во твоето училиште постојат 

правила кои учениците ги заштитуваат од меѓуврсничко насилство? 

a. Да  

b. Не  

c. Не знам 

 

18. Според твоите сознанија, дали во твоето училиште постојат 

правила кои учениците ги заштитуваат од меѓуврсничко насилство 



врз основа на сексуална определба и/или родов 

идентитет/изразување? 

a. Да  

b. Не  

c. Не знам  

 

ДЕЛ 2: ОВОЈ ДЕЛ ОД ПРАШАЛНИКОТ ВКЛУЧУВА ПРАШАЊА ЗА 

УЧИЛИШНАТА СРЕДИНА  

19. На скала од целосно неточно, до целосно точно, како се чувствуваш 

во врска со следниве работи:  

 Целосно 
неточно  

Неточно  Делумно  
неточно 

Делумно 
точно 

Точно Целосно 
точно  

Училиштето е безбедна 
средина за сите без разлика 
на сексуалната определба 
и/или родовиот 
идентитет/изразување  

1 2 3 4 5 6 

Со моите соученици имам 
добри односи без разлика 
на нивната сексуалната 
определба и/или родовиот 
идентиет / изразување 

1 2 3 4 5 6 

Професорите и 
педагогот/психолог во моето 
училиште поттикнуваат 
добри односи меѓу 
учениците без разлика на 
нивната сексуална 
определба и/или родов 
идентитет/изразување,  

1 2 3 4 5 6 

Кога се  случува 
меѓуврсничко насилство, 
педагогот/психологот го 
препознава тоа 

1 2 3 4 5 6 

Кога се  случува 
меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална 
определба и/или родов 
идентитет/изразување, 
педагогот/психологот го 
препознава тоа 

1 2 3 4 5 6 

 



20. На скала од никаква до најважна, каква е улогата на 

педагогот/психологот од твоето училиште во спречување и 

справување со: 

 Никаква Многу 
мала 

Мала Голема Многу 
голема 

Најголема 

Непочитување на редот и 
дисциплината во 
училиштето 

1 2 3 4 5 6 

Меѓуврсничко насилство 1 2 3 4 5 6 

Меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална 
определба и/или родов 
идентитет/изразување 

1 2 3 4 5 6 

21. Според твоите сознанија, во текот на претходната училишна година, 

колку пати педагогот/психологот преземал/а некаква иницијатива за 

решавање и/или спречување на меѓуврсничкото насилство? 

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - три пати 

c. Четири - шест пати  

d. Седум - девет пати 

e. Повеќе од девет пати 

 

22. Според твоите сознанија, во текот на претходната училишна година, 

колку пати педагогот/психологот преземал/а некаква иницијатива за 

решавање и/или спречување на меѓуврсничкото насилство врз 

основа на сексуална определба и/или родов идентитет/изразување? 

a. Ниеднаш 

b. Еднаш - три пати 

c. Четири - шест пати  

d. Седум - девет пати 

e. Повеќе од девет пати 

 

23. На скала од никаква до најважна, каква е улогата на 

професорите/ките од твоето училиште во спречување и 

справување со: 

 Никаква Многу 
мала 

Мала Голема Многу 
голема 

Најголема 

Меѓуврсничко насилство 1 2 3 4 5 6 

Меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална 
определба и/или родов 

1 2 3 4 5 6 



идентитет/изразување 

 

24. На скала од 1 до 6 каде 1 е никогаш, а 6 е најважна, каква е улогата 

на директорот/ката од твоето училиште во спречување и 

справување со: 

 Никаква Многу 
мала 

Мала Голема Многу 
голема 

Најголема 

Меѓуврсничко насилство 1 2 3 4 5 6 

Меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална 
определба и/или родов 
идентитет/изразување 

1 2 3 4 5 6 

 

 

ДЕЛ 3: ОВОЈ ДЕЛ ОД ПРАШАЛНИКОТ ВКЛУЧУВА НЕКОЛКУ 

ПРАШАЊА ЗА тебе: 

25. Колку години имаш? 

a. 14 

b. 15 

c. 16 

d. 17 

e. 18 

f. 19 

 

26. Во кое училиште си запишан/a?  

a. СУГС Орце Николов  

b. СУГС Георги Димитров  

c. СУГС Шаип Шусуф  

 

27. Во која година си запишан/а сега? 

a. Втора  

b. Трета  

c. Четврта  

 

28. Кој е твојот пол заведен при раѓање? 

a. Машки  

b. Женски  

 



29. Како се доживуваш кога размислуваш за себе? 

a. Како момче  

b. Како девојче  

c. Друго  

 

30. Која од следниве категории најдобро те опишува? 

a. Хетеросексуалец/ка  

b. Бисексуалец/ка  

c. Хомосексуалец/ка  

d. Не сум сигурен/а  

e. Друго  

f. Не би сакал/а да се изјаснам  

 

31. Која е твојата етничка припадност?  

a. Македонец/ка  

b. Албанец/ка  

c. Турчин/ка  

d. Ром/ка  

e. Бошњак/чка  

f. Србин/ка  

g. Влав/инка 

h. Друго  

 

32. Кое е највисокото ниво на образование на твоите 

родители/старатели?  

a. Ниту еден родител/старател нема завршено високо образование  

b. Само еден родител/старател има завршено високо образование  

c. Двајцата родители/старатели имаат завршено високо образование  

 

33. Дали си посетувал/а обука за сеопфатно сексуално образование? 

a. Да   

b. Не  

 

За подобро разбирање на меѓуврсничкото насилство, ќе спроведеме и фокус 

групи кои ќе бидат целосно анонимни и ќе се одржат онлајн во втората 

половина на ноември оваа година. Доколку си заинтересиран/а да учествуваш 

во фокус група, те молиме контактирај не на praktikant@hera.org.mk, со назнака 

на мејлот  „Учество во фокус група SOGIE”. 

 

 



Анекс Б: Фреквенција на одговори на прашалникот 

ПРАШАЊЕ ОДГОВОРИ 
Фреквентност 
на одговорот 

(%) 

1. Според тебе, колку случаи на 
меѓуврсничко насилство се случиле 
во твоето училиште во текот на 
претходната училишна година?  

Ниеднаш 38,8% 

Еднаш - три пати 40,5% 

Четири - шест пати  10% 

Седум - девет пати 3,4% 

Повеќе од девет пати 7,3% 

1.1.  Според тебе, колку случаи на 
меѓуврсничко насилство врз основа 
на нивната сексуална определба 
и/или родов идентитет/родово 
изразување се случиле во твоето 
училиште во текот на претходната 
училишна година? 

Ниеднаш 63,2% 

Еднаш - два пати 21,4% 

Три - четири пати 8,2% 

Пет - шест пати 3,2% 

Седум - осум пати 1,2% 

Девет - десет пати 0,6% 

Повеќе од десет пати 2,1% 

2. Во текот на претходната училишна 
година, колку пати си бил/а жртва на 
меѓуврсничко насилство? 

Ниеднаш 90,2% 

Еднаш - три пати 7,5% 

Четири - шест пати  1,4% 

Седум - девет пати 0,3% 

Повеќе од девет пати 0,6% 

2.1. Доколку си бил/а жртва на 
меѓуврсничко насилство, колку пати 
самоиницијативно си го посетил/а 
педагогот/писхологот, за да побараш 
помош? 

Ниеднаш 96,2% 

Еднаш - три пати 3,2% 

Четири - шест пати  0,3% 

Седум - девет пати 0% 

Повеќе од девет пати 0,3% 



3. Во текот на претходната училишна 
година, колку пати си бил/а 
насилен/на кон твоите врсници?  

Ниеднаш 93,1% 

Еднаш - три пати 5,3% 

Четири - шест пати  0,4% 

Седум - девет пати 0,3% 

Повеќе од девет пати 1% 

3.1. Во текот на претходната училишна 
година, колку пати си бил/а 
насилен/на кон твоите врсници 
заради нивната сексуална определба 
и/или родов идентитет / родово 
изразување?  

Ниеднаш 97,2% 

Еднаш - два пати 1,4% 

Три - четири пати 0,2% 

Пет - шест пати 0,3% 

Седум - осум пати 0,4% 

Девет - десет пати 0% 

Повеќе од десет пати 0,5% 

4. Во текот на претходната училишна 
година, колку пати си бил/а 
насилен/на кон твоите врсници 
бидејќи тие биле насилни кон тебе? 

Ниеднаш 83,6% 

Еднаш - два пати 13,1% 

Три - четири пати 1,7% 

Пет - шест пати 0,5% 

Седум - осум пати 0,1% 

Девет - десет пати 0,1% 

Повеќе од десет пати 0,9% 

5. Во текот на претходната училишна 
година, колку пати си го посетил/а 
училишниот педагог/психолог за 
настан поврзан со меѓуврсничко 
насилство?  

Ниеднаш 94% 

Еднаш - три пати 4,5% 

Четири - шест пати  0,6% 

Седум - девет пати 0,1% 

Повеќе од девет пати 0,8% 

6. Во текот на претходната училишна Ниеднаш 48,3% 



година, колку пати се одржале 
некакви предавања во училиштето на 
темата меѓуврсничко насилство? 

Еднаш - три пати 46,2% 

Четири - шест пати  3,8% 

Седум - девет пати 0,7% 

Повеќе од девет пати 1% 

6.1. Во текот на претходната училишна 
година, колку пати си присуствувал/а 
на некаков вид на предавање на 
темата меѓуврсничко насилство? 

Ниеднаш 56.7% 

Еднаш - три пати 40% 

Четири - шест пати  2.1% 

Седум - девет пати 0.4% 

Повеќе од девет пати 0.9% 

7. Во текот на претходната училишна 
година, колку пати се одржале 
некакви предавања во училиштето на 
темата меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална определба и/или 
родов идентитет/изразување? 

Ниеднаш 71.3% 

Еднаш - три пати 25.5% 

Четири - шест пати  1.9% 

Седум - девет пати 0.6% 

Повеќе од девет пати 0.7% 

7.1. Во текот на претходната училишна 
година, колку пати си присуствувал/а 
на предавања во училиштето на 
темата меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална определба и/или 
родов идентитет/изразување? 

Ниеднаш 79.8% 

Еднаш - три пати 17.6% 

Четири - шест пати  1.4% 

Седум - девет пати 0.3% 

Повеќе од девет пати 0.9% 

8. Според твоите сознанија, во текот на 
претходната училишна година, колку 
пати ти или некој/а од твоите врсници 
бил/а упатен/а на разговор кај 
психологот/педагогот бидејќи 
покажувал/а знаци на насилство или 
бил/а потенцијална жртва на 
насилство? 

Ниеднаш 78.1% 

Еднаш - три пати 18% 

Четири - шест пати  2% 

Седум - девет пати 0.5% 

Повеќе од девет пати 1.4% 

8.1.Според твоите сознанија, во текот на Ниеднаш 91.3% 



претходната училишна година, колку 
пати ти или некој/а од твоите врсници 
бил/а упатен/а на разговор кај 
психологот/педагогот бидејќи 
покажувал/а знаци на насилство или 
бил/а потенцијална жртва на 
насилство врз основа на сексуална 
определба и/или родов 
идентитет/изразување? 

Еднаш - три пати 6.5% 

Четири - шест пати  1.3% 

Седум - девет пати 0.5% 

Повеќе од девет пати 
0.4% 

9. Според твоите сознанија, дали во 
текот на претходната училишна 
година тебе или некој/а од твоите 
врсници ви била изречена некаква 
дисциплинска мерка поради учество 
во меѓуврсничко насилство? 

Ниеднаш 86.3% 

Еднаш - два пати 11% 

Три - четири пати 1.3% 

Пет - шест пати 0.5% 

Седум - осум пати 0.2% 

Девет - десет пати 0.2% 

Повеќе од десет пати 0.5% 

9.1.Според твоите сознанија, дали во 
текот на претходната училишна 
година тебе или некој/а од твоите 
врсници ви била изречена некаква 
дисциплинска мерка поради учество 
во меѓуврсничко насилство врз 
основа на сексуална определба и/или 
родов идентитет/изразување? 

Ниеднаш 95.5% 

Еднаш - два пати 3.6% 

Три - четири пати 0.3% 

Пет - шест пати 0.2% 

Седум - осум пати 0% 

Девет - десет пати 0.2% 

Повеќе од десет пати 0.2% 

10. Според твоите сознанија, дали во 
твоето училиште постојат правила 
кои учениците ги заштитуваат од 
меѓуврсничко насилство? 

да 46.2% 

не 9% 

Не знам 44.8% 

10.1. Според твоите сознанија, дали во 
твоето училиште постојат правила 
кои учениците ги заштитуваат од 
меѓуврсничко насилство врз основа 
на сексуална определба и/или родов 
идентитет/изразување? 

да 29.7% 

не 18.1% 

Не знам 52.2% 



11. Училиштето е безбедна средина за 
сите без разлика на сексуалната 
определба и/или родовиот 
идентитет/изразување  

Целосно неточно 7% 

неточно 14.5% 

Делумно неточно 13.9% 

Делумно точно 26.3% 

точно 25.5% 

Целосно точно 12.8% 

11. Со моите соученици имам добри 
односи без разлика на нивната 
сексуалната определба и/или 
родовиот идентиет / изразување 

Целосно неточно 6.2% 

неточно 2.6% 

Делумно неточно 3.1% 

Делумно точно 5.8% 

точно 21.2% 

Целосно точно 61.1% 

11. Професорите и педагогот/психолог во 
моето училиште поттикнуваат добри 
односи меѓу учениците без разлика 
на нивната сексуална определба 
и/или родов идентитет/изразување 

Целосно неточно 6.3% 

неточно 5.7% 

Делумно неточно 7.1% 

Делумно точно 18% 

точно 33.4% 

Целосно точно 29.5% 

11.Кога се  случува меѓуврсничко 
насилство, педагогот/психологот го 
препознава тоа 

Целосно неточно 8% 

неточно 9.5% 

Делумно неточно 13.8% 

Делумно точно 26.4% 

точно 29.5% 

Целосно точно 12.8% 

11.Кога се  случува меѓуврсничко 
насилство врз основа на сексуална 
определба и/или родов 
идентитет/изразување, 

Целосно неточно 8.4% 

неточно 12.3% 

Делумно неточно 15.4% 



педагогот/психологот го препознава 
тоа 

Делумно точно 25.5% 

точно 26.8% 

Целосно точно 11.6% 

12. Улога на педагогот/психологот во: 
Непочитување на редот и 
дисциплината во училиштето 

никаква 6.4% 

Многу мала 7.1% 

Мала 15.6% 

Голема 35.1% 

Многу голема 20.1% 

Најголема 15.7% 

12. Улога на педагогот/психологот во: 
Меѓуврсничко насилство 

никаква 9.4% 

Многу мала 8.5% 

Мала 15.7% 

Голема 27.4% 

Многу голема 21.6% 

Најголема 17.4% 

12. Улога на педагогот/психологот во: 
Меѓуврсничко насилство врз основа 
на сексуална определба и/или родов 
идентитет/изразување 

никаква 14.2% 

Многу мала 10.4% 

Мала 16.5% 

Голема 24.3% 

Многу голема 19.1% 

Најголема 15.5% 

13. Според твоите сознанија, во текот на 
претходната училишна година, колку 
пати педагогот/психологот преземал/а 
некаква иницијатива за решавање 
и/или спречување на меѓуврсничкото 
насилство? 

Ниеднаш 46.4% 

Еднаш - три пати 38.8% 

Четири - шест пати  8.2% 

Седум - девет пати 2.4% 

Повеќе од девет пати 4.2% 

13.1. Според твоите сознанија, во текот Ниеднаш 66% 



на претходната училишна година, 
колку пати педагогот/психологот 
преземал/а некаква иницијатива за 
решавање и/или спречување на 
меѓуврсничкото насилство врз основа 
на сексуална определба и/или родов 
идентитет/изразување? 

Еднаш - три пати 26.4% 

Четири - шест пати  3.7% 

Седум - девет пати 1.5% 

Повеќе од девет пати 2.4% 

14. Улога на професори/ки во: 
Меѓуврсничко насилство 

никаква 9.6% 

Многу мала 9.3% 

Мала 15.8% 

Голема 31.9% 

Многу голема 21.3% 

Најголема 12.1% 

14. Улога на професори/ки во: 
Меѓуврсничко насилство врз основа 
на сексуална определба и/или родов 
идентитет/изразување 

никаква 15.9% 

Многу мала 10.3% 

Мала 18.1% 

Голема 26.6% 

Многу голема 18.9% 

Најголема 10.2% 

15. Улога на директор/ка во: 
Меѓуврсничко насилство 

никаква 16% 

Многу мала 13.3% 

Мала 19.1% 

Голема 23.2% 

Многу голема 14.6% 

Најголема 13.8% 

15. Улога на директор/ка во: 
Меѓуврсничко насилство врз основа 
на сексуална определба и/или родов 
идентитет/изразување 

никаква 19.2% 

Многу мала 13.3% 

Мала 18.7% 

Голема 21.5% 

Многу голема 13.7% 



Најголема 13.6% 

16. Колку години имаш? 14 0.2% 

15 6.4% 

16 32% 

17 35% 

18 26% 

19 0.4% 

17. Во кое училиште си запишан/a?  СУГС Орце Николов 49.5% 

СУГС Георги 
Димитров  

41.5% 

СУГС Шаип Шусуф 9% 

18. Во која година си запишан/а сега? втора 34% 

трета 35% 

четврта 31% 

19. Кој е твојот пол заведен при раѓање? машки 37% 

женски 63% 

друго % 

20.Како се доживуваш кога размислуваш 
за себе? 

Како момче 37% 

Како девојче 62% 

друго 1% 

21. Која од следниве категории најдобро 
те опишува? 

хетеросексуалец/ка 69.2% 

бисексуалец/ка 6% 

хомосексуалец/ка 2% 

Не сум сигурен 5.2% 

друго 3.5% 

Не би сакал/а да 
кажам 

14.1% 

22.Која е твојата етничка припадност?  Македонец/македонка 86% 



Албанец/Албанка 0.2% 

Турчин/Турчинка 0.5% 

Ром/Ромка 8.4% 

Босанец/Бошњачка 1% 

Србин/Србинка 1.2% 

Влав/Влаинка 1.7% 

друго 1% 

23. Кое е највисокото ниво на 
образование на твоите 
родители/старатели? 

Ниту еден 15.9% 

еден 21.5% 

двајцата 62.6% 

24. Дали си посетувал/а обука за 
сеопфатно сексуално образование? 

да 27.4% 

не 72.6% 

 

Анекс В: Тематски водич 

Бевте повикани да учествувате во фокус група која е дел од истражувањето за 

меѓуврсничкото насилство во средните училишта и улогата на стручните служби во 

справувањето и сузбивањето на истото. Вие бевте одбрани со мешан метод на избор. 

Најпрвин, што дел од вас се пријавивте на повикот за учество во фокус група во 

прашалникот за меѓуврсничкото насилство кој беше дистрибуиран во вашите 

училишта, а потоа бевте замолени да препорачате ваши соученици кои се во можност 

да придонесат на дискусијата за овој проблем.  

Целта на оваа фокус група е да се испитаат вашите размислувања, перцепции и 

ставови за меѓуврсничкото насилство и улогата на стручните служби во вашите 

училишта пред почетокот на пандемијата, односно додека се уште слушавте часови со 

физичко присуство. Информациите кои ќе ги добијам од фокус групата ќе се 

искористат за квалитативна анализа која е дел од ова истражување и тие ќе ја 

надополнат претходно спроведената квантитативна анализа. Вашето учество во 



фокус групата е доброволно и можете да се повлечете во кое било време. Иако 

разговорот ќе биде аудио-снимен, вашите одговори ќе останант целосно анонимни и 

вашето име како и ваши лични податоци нема да бидат спомнати во анализата. 

Пристап до аудио-снимката ќе имам само јас. Откако ќе заврши фокус групата, аудио-

снимките ќе бидат транскрибирани, а пристап до транскриптот ќе имам само јас. 

Доколку се јави потреба да се цитираат делови од вашите одговори, тогаш наместо 

вашето име и презиме ќе се стои еден од учесниците во Фокус група (реден број) или 

пак ќе биде употребен псевдоним.  Поради тоа, од вас беше побарана писмена 

согласност за снимање на фокус групите и за користење на информациите кои ќе ги 

добијам како поткрепа на ова истражување. 

Прашањата се од отворен тип. Не постојат точни или погрешни одговори на 

прашањата кои ќе ви бидат поставени. Затоа очекувам да ги слушнам вашите лични 

гледишта и размислувања на темата. Се надевам дека ќе бидете искрени дури и ако 

вашите ставови не се во согласност со ставовите на другите учесници. Би сакал да 

побарам од вас да зборувате отворено, да ги почитувате вашите соговорници додека 

зборуваат и да не ги споделувате со трети лица информациите кои ќе ги споделат 

учесниците во фокус групата. Јас нема да ве прозивам, земањето збор е слободно, 

нема строг редослед, а кога ќе сакате да се надоврзете на нечие излагање, слободно 

вклучете се во дискусијата. 

Пред да започнеме исто така би ве замолил да го пополните следниов краток 

прашалник кој исто така би ми помогнал во анализата на податоци.  

ПРАШАЊE ЗА ЗАГРЕВАЊЕ 

1. На почеток би сакал да се запознаеме. Дали некој од вас сака да сподели 
нешто за себе и тоа не мора да е информација како име или презиме, туку на 
пример која година сте, дали имате некое хоби, нешто интересно за вас и 
слично? 

ГЛАВНИ ПРАШАЊА 



УЧИЛИШНА СРЕДИНА И ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ПОСЕТЕНОСТ НА СТРУЧНИ 
СЛУЖБИ 

2.  Дали може да ми раскажете  како ви поминуваше еден ден  на училиште 
додека слушавте часови со физичко присуство ?  

(Дали може да ми кажете нешто повеќе за тоа?) 

2.1.Како генерално се чувствувате кога сте на училиште? 

(Дали може да ми кажете  што e причината  за ваквото 
чувство/став/перцепција?) 

2.2. А дали би можеле да кажете дека вашите соученици се чувствуваат 
подеднакво сигурно на училиште?  

(Дали може да ми кажете нешто повеќе за тоа?) 

2.3. Дали можеби сметате дека има ученици кои се чувствуваат дискриминарно 
од страна на други ученици или пак од некои од вработените во училиштето?  

(А дали вие лично сте се почувствувале дискриминирано?) 

(Која сметате дека била причината да бидете дискриминирани?) 

(Од кого сте се почувствувале дискриминирани?) 

Како што се сеќавате и од анкетата, во ова истражување е опфатено и меѓуврсничко 
насилство врз основ на сексуална определба и/или родов идентитет, и во 
продолжение би сакале да поразговараме и за тоа. Доколку во текот на на нашиот 
разговор имате потреба да побарате појаснување на некои термини, слободно во било 
кој момент прекинете ме и прашајте. 

2.4. Дали некогаш некој од вашите соученици бил дискриминиран поради 
поинаква сексуална определба?  

(А  родов идентитет?) 

(Дали можеби вие сте биле дискриминирано поради оваа причина или?) 

(Познавате некој што се соочил со дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација и/или родов идентитет?) 

(Дали може да ми кажете нешто повеќе за тоа?Зошто сметате дека е тоа 
така?) 

3.  Дали кога сте се почувствувале несигурни, дискриминирани или сте биле 
жртва на насилство сте се обратиле кај педагогот/психологот?  

(Доколку вие не сте биле во таква ситуација можете да нѝ споделите 

искуство на ваши соученици)  

(Дали може да ми кажете нешто повеќе за тоа?) 

(Нешто повеќе за тоа?)  

(Зошто е тоа така?)  

(Што мислите зошто и другите ваши соученици се обраќаат често?) 



3.1.Колку често сте се обратиле кај училишниот педагог или психолог?  

(Зошто не се обраќате почесто кај училишниот психолог или педагог?) 

(Што мислите зошто и другите ваши ученици не се обраќаат почесто?) 

3.2. Како би ја оцениле работата на психологот/педагогот? Зошто? 

3.3. Дали постоеле други причини кои влијале на тоа да се обратите до 
стручните служби?  

(Нешто повеќе за тоа?) 

3.4.  Дали можеби постојат причини кои ве обесхрабриле (кои обесхрабруваат)? 

(Нешто повеќе за тоа?) 

3.5. Дали можеби за некои проблеми што ги имате на училиште се обраќате на 
психолог надвор од училиштито?  

(Дали може да ми кажете нешто повеќе за тоа.) 

3.6. Дали ако сте почувствувале несигурно заради вашата сексуална определба 
или родов идентитет, односно ако сте биле дискриминирани или жртва на 
насилство поради овие причини сте се пријавиле кај училишниот педагог или 
психолог? 

 
НИВОА НА ИНТЕРВЕНЦИЈА 

4.  Зошто најчесто учениците се праќаат кај педагогот или психологот?  

4.1. А дали се испраќаат заради меѓуврсничко насилство?  

(Колку често?)  

(А се праќаат ли кај другите вработени во училиштето како класниот или 
класната, директорот? 

(Дали се испраќаат заради меѓуврсничко насилство поради сексуална 
опредлба и родов идентет?) 

4.2. Што се случува кога некој од учениците ќе биде пратен кај психологот или 
педагогот?  

(Зошто мислите дека е ова така?) 

5. Според вас, кога има случај на меѓуврсничко насилство, како постапуваат 
професорите? 

5.1. А класните раководители? 

5.2. А директорот? 

5.3. А родителите?  

6. На прашалникот што го спроведовме пред овие фокус групи, над 70% од вашите 
соученици одговориле дека никогаш не се одржале предавања за меѓуврсничко 
насилство, а околу 25% одговориле дека во вашите училиште се одржале 1 до 3 



предавања. Доколку некој од вас присуствувал на такво предавање, дали сака да нѝ 
каже нешто повеќе за тоа? 

6.1. Колку сметате дека ова предавање направи да има помалку меѓуврсничко 
насилство во вашето училиште?  

6.2. Дали во ова предавање се разговараше за различни видови на 
меѓуврсничко насилство?  

(Дали можеби се разговараше за меѓуврсничко насилство врз основа на 
сексуална определба или родов идентитет?) 

6.3.Кој ги држи овие предавања?  

(Во каква форма се држат овие предавања?)  

6.4. Дали освен праќање во служба или предевања во вашите училишта, се 
користат и други тактики / начини на сузбивање на меѓуврсничко насилство?  

(Ако ги споредите овие тактики со предавањата за кои зборевме досега, кои 
мислите дека се поуспешни? Зошто?) 

6.5. Доколку некој од вас има посетувано обука за ССО, дали можете да ми 
кажете дали таа обука на некаков начин влијаела на вашите ставови за 
меѓуврсничко насилство?  

(а засновано на сексуална ориентација или родова определба?) 

 
7. Што (дополнително) би направиле за спречување на меѓуврсничкото 
насилство во вашето училиште? 

 (Зошто сметате така?) 

(Во тој случај, како би ја опишале улогата на другите училишни членови?) 

(А психологот и педагогот ?) 

7.1. А во однос на меѓуврсничкото насилство врз основа на сексуална 
определба и/или родов идентитет? 

ПРАШАЊА ЗА КРАЈ 

8. Ако вие би биле педагог или психолог, како вие би постапувале со 
меѓуврсничкото насилство во вашето училиште? 

(Зошто би постапиле така?) 

(Нешто повеќе за тоа?) 

(А како би постапиле во ситуации на меѓуврсничко насилство поради 
сексуална ориентација и родов идентитет?) 

9. Дали сметате дека постои некое прашање за кое не успеавме да 
поразговараме, а е важно да се спомене? 



Анекс Г: Меѓутематската шема на кодирање и тематска мапа 

Шема на кодирање на меѓутематската анализа 

1. Важноста на пријателствата во доживувањето на училиштето 

2. Улогата на групите во чувството на припадност 

3. Меѓуврсничкото насилство почесто во основно училиште 

4. Индиректното почесто од директното меѓуврсничко насилство 

5. Невидливоста на меѓуврсничкото насилство врз основа на сексуална ориентација и/или родов идентитет 

6. Отсуството на стручните служби 

a. Недоверба во стручноста на стручните служби 

b. Недостаток на приватност и стигма 

c. Стручните служби како педагошка мерка 

7. Некохерентни и половични методи на справување со меѓуврсничкото насилство 

a. Мала заинтересираност и запознаеност на професорите 

b. Недостаток на соодветни предавања 

8. Важноста на врсничката едукација (ССО) 

 

Тематска мапа 

Важноста на пријателствата во доживувањето на училиштето 
 

Ф1 Ф2 
Учесник 1: Ам, мене, јас никогаш не сум имала некое негативно искуство 
со училиштето […] Не знам, некако, јас секогаш на училиште  колку и да ќе 
ми биде тежок денот […] гледам на некоја позитивна работа, дека пак сум 
тука со пријателите, дека низ се што ќе поминам ја, треба и они да 
поминат истиот ден. Се наоѓаме во еден ист кош, каде што може само да 
си пружиме поддршка еден на друг за послесно и подобро да го поминеме 
денот.  

[…] 

Учесник 4: Па јас слично како Учесник 1 […] Сум се осеќала добро [на 
училиште] знаејќи дека сум опкружена со најблиските. Сега не мора со 
сите нели, не ми се сите најблиски, меѓутоа со најблиските пријатели. Да 
има некои лоши денови, кај што навистина, ниту ми се оди во школо, ниту 
ми се прави муабет со некој, меѓутоа во принцип добро, затоа што знам со 
кој си се дружам, со кој не се дружам […] И кога сме опкружени со добри 

Учесник 4: […] Подобро ми беше [пред пандемијата] затоа што секој 
ден од неделата го поминував со тие што ме прават среќна, со моите 
пријатели и нели после секој час ќе гледаат колку и да ми беше лош 
часот, тука беа, ќе ги гушнев, ќе ме насмееја и тоа беше супер за нас [...] 

Учесник 6: Би сакала да се надоврзам со Учесник 4, се согласувам со 
тоа што кажа […] бидејќи навистина сакав да си ги видам најблиските 
што ми беа [...] 

Учесник 4: Ќе се надокнадам на нешто. Според мене малку е 
специфична оваа ситуација [пандемијата], заради тоа што за голем број 
деца, посебно на мои години, училиште иако ни беше тешко, ни беше 
као „way out“ да кажам на некој начин, бидејќи голем дел од нас доаѓаат 
од семејства од каде што се не океј, и нели како неколку саати ќе бидеш 
далеку од твоето семејство и ќе биде се во ред, нема да се нервираш, а 
вака понекогаш мора да бидеш цело време дома со тие негативни луѓе, 



луѓе, мислам дека добро можеме да поминеме […] 

Учесник 3: На почетокот кога се запишав во прва година, минатата 
година, пример не ми беше сеедно да одам во школо, бидејќи не бев 
запишана по мој избор во училиштето каде што сум сега, и имав една 
голема негативна енергија и бев како- што ќе правам, како ќе се снајдам… 
И после кога запознав луѓе, видов дека не е проблемот до мене всушност 
[…] И мислам дека со луѓето.. среќата зависи од кругот во кој што се 
наоѓаме, зависи од луѓето и пријателите што ги имаме. […] Доколку го 
најдеме, на пример, вистинските луѓе со кои што можеме да 
комуницираме и кои ги сфаќаат нашите сфаќања и интереси, мислам дека 
може да се снајдеме [...] 

Учесник 4: Да, исто јас може да се надоврзам. Можеби за некои ученици е 
потешко, еве на пример прва година, кога се запишуваме и јас кога се 
запишав, сите мои другарки и пријатели беа во другите класови, а јас бев 
сама, не знаев никој, и ми беше многу страв и срам некој, меѓутоа јас брзо 
најдов луѓе кои што се разбираме, со кои што се дружиме […] (Ф1, стр. 4 – 
5) 

 

доста прави проблеми […] 

Учесник 3: […] Додека порано додека одевме пред Март на училиште, 
баш како што кажа учесничката е како еден „way out“ од целата 
неизлечива монотонија на нашите животи [...] (Ф2, стр. 2 – 3) 

 

Улогата на групите во чувството на припадност 
 

Ф1 Ф2 
Учесник 4: […] меѓутоа оние кои што можеби не можат веднаш да ја 
најдат таа своја група, подоцна можда остануваат посами, поисфрлени, 
затоа што да речеме тие групи се веќе оформени. Мислам не мора да 
значи, туку така кажувам, но мислам дека е тешко социјализирањето, па 
да се чувствуваат многу исфрлени [...]  

Учесник 2: Нели имаме како тие подкултури во кои што сите ние спаѓаме, 
некој повеќе, некој помалце. На пример некои што играат видео игрици 
спаѓаат во една подкултура, во една група, некои што играат, на пример 
фудбалери.. не знам, едно-друго, секој си има своја таа група и сега како 
што викаше Учесник 4, ако не се лажам. За влегување во тој круг, ако е 
подоцна дека е потешко, да дефинитивно, затоа што тој круг е веќе 
изграден […] 

Учесник 4:  […] ние имаме страв, како под некакво притисок, дали е тој 
општествен или не е, дека ако не сме дел од нешто, ако не учествуваме 
во разни групи или настани, дека сме чудни или дека сме, не знам, 
поразлични. А на пример јас, долго време порано бев дел од една група 
[…] оној страв што го имаме дека нема да бидеме дел од нешто, може да 
потрае […] но секогаш има луѓе кои што го имаат нашето размислување 
[…] 

Учесник 6: Во „[името на училиштето во кое учи]“ можам да кажам дека 
еве прилично океј деца, идат, културни се сите и се тоа, нема баш за 
темава „Меѓуврсничко насилство“  нема никави физички пресметки . Но, 
има многу такви коментари, или лоши погледи да ти прават, или било 
какво нешто такво,  бидејќи сметаат дека си под нив […] И јас сум била, 
сум се дружела со секаква, сите групи во генерација што ни биле, 
особено во прва година, бидејќи се запознаваме […] сега искрено ќе 
кажам, многу се осеќам посреќно отколку тогаш, кога се дружев со сите 
[…] 

Учесник 5: Јас ќе се надоврзам со оваа тема што почнавме да ја 
зборуваме […] во нашата генерација исто така има групи, но на пример 
се случува, доколку некој еве на пример се исфарба во некоја различна 
боја и доколку тој некој е личност која што е малку поповлечена [наша 
заб. реферира на лица со сличен стил како Учесник 4], пример доаѓа до 
различни исмевања. Се зависи од тоа во која од групите се наоѓаш. 
Доколку се наоѓаш во некоја од групите во која сите мислат дека се некој 
и нешто, тогаш нема да бидеш исмејуван. Но ако се наоѓаш во некоја 
група каде што се сметаат дека се на пониско ниво, тогаш да.   

Учесник 4: Јас имам среќа дека сум во група на деца, каде што сите 
сме многу океј […] И исто така во мојот клас, барем, приметувам сите 



 (Ф1, стр. 5 – 7) 

 

сме некако како група, немаме некакви проблеми од смисол да се 
караме или да имаме некое насилство во класот или нешто така […] Но, 
жал ми е кога ќе слушнам дека има во некои класови што се дешаваат 
такви глупости и во такви групи, бидејќи нема поента за нештата. 

Учесник 2: Еве јас, јас сум во таков клас и можам да се надоврзам […] 
клас од девојчиња. Обично девојчиња се знае како иде, секој со секого 
се има испокарано. Ретко кој со кој се дружи. Искрено јас имам другарки 
од клас, од кои што едната најдобра другарка ми е од клас, а другите 
две ми се од „[друго училиште]“, и јас искрено мислам дека ние самите 
си бираме во каква група ќе останеме, со какви деца ќе се дружиме, со 
тоа што.. па тоа. Би рекла дека ние еве како група, не можам да кажам 
дека сме група, секој за секого пробува да си се снајде, кај мене во 
класот.   

Учесник 3: Јас ако може би сакал една кратка дигресија. Затоа што јас 
сум исто од „[името на училиштето во кое учи]“ ученик, и во „[името на 
училиштето во кое учи]“ е малку средината похетерогена, ако можеме 
да кажеме, затоа што ние имаме и стручно училиште. Во стручното 
училиште, јас не би сакал да генерализирам, ама повеќето од учениците 
таму, можеби не повеќето, ама постојат ученици кои што се доста 
проблематични, во најмала рака проблематични, кои што можат да 
предизвикаат конфликти помеѓу групите на ученици во нашето 
училиште, иако не сметам дека се сите такви...повеќето се нормални, но 
има некои такви иницијални каписли кои што можат да предизвикаат 
конфликт помеѓу одредени групи во нашето училиште. 

Учесник 5: Да, исто така, пример, бидејќи исто јас дека сум од „[истото 
училиште како и Учесник 3]“, поделени сме на гимназија и стручно и се 
случува во некои моменти, учениците кои што се од стручното училиште 
да бидат исмејувани, бидејќи учат стручно и немале толку добар просек 
за да се запишат во гимназија (Ф2, стр. 5 – 6) 

 

Меѓуврсничкото насилство почесто во основно училиште 
 

Ф1 Ф2 
Учесник 3: Амм.. сметам дека „[името на училиштето во кое учи]“ како 
училиште е многу по „accepting“ и многу по отворено отколку основно, од 
тоа што го имам забележано […] Во основно од каде што доаѓав имаше 
повеќе инциденти со булинг и се ми од таму, од што сум трпела и од што 
сум била сама сведок, така да мило ми е што во моментов сум во 
училиште каде што тоа е намалено […] првите искуства ми беа нели од 
основно. Не само на мене, туку и на многу други од клас што сум 
зборувала, како што реков, сега во училиштето е доста намалено. [Во 

Учесник 2: Јас искрено, немам приметено во средно, некој вербално да 
навреди некого и тој да му врати физички. Во средно немам приметено, 
но имам приметено додека бев во основно. Зошто јас во основно, бев во 
училиште кое што беше повеќе со Албанци, него со Македонци, и не 
викам како дискриминација, но многу често знаеше да се направи кавга 
помеѓу децата и после, пред школо или после школо да се има тепачки 
и многу често не се ни превземаше ништо околу тоа и така некако си 
остануваше тоа. 



основно] [ч]есто пати бев исфрлана од социјалните групи поради тоа што 
моите интереси и hobbies не беа во согласност со тоа што беше нели 
social acceptable во тој момент за таа генерација. И не само јас, буквално 
има гадни инциденти каде што во училиштето деца со ножеви им се 
заканувале на други деца. Многу гадни работи се имаат дешавано […] Ам, 
јас од тоа се исправив, во моментов не сум толку погодена […] но сметам 
дека не е тоа начин да се изгради личноста, така да, не можам да кажам 
дека имам позитивни бенифити од тоа, само можам да кажам дека се 
имам сменето како личност на позитивен начин. 

[…] 

Учесник 2: Па тоа цело време. Тоа е нешто што е константно, што не 
опкружува. Како што рече претходно, со основното училиште. Тоа ни е 
една наша, јас како што приметив тоа е едно скалило од кое што 
почнуваме […]Јас во средно училиште не сум бил никогаш посреќен, не 
знам како да кажам, екстра.  Се е како што кажав прееска, немам никакви 
проблеми, децата се супер, се е тоа, и има голема разлика од основно... 

[...]  

Учесник 3: Во „[името на училиштето во кое учи]“, навистина немам 
забележано некои посериозни случаи на булинг, особено мојот клас… И 
во „[името на училиштето во кое учи]“ амм, како лични ставови на деца 
знам, деца кои што имаат прилично хомофобични ставови, но никогаш од 
мое гледање го немаат тоа физички претставено во некаква случка. А од 
основно, имав пријатели кои што нели беа „би“ или геј или било што кои 
што беа многу вербално деградирани до степен на скандали, 
расплакување, поради аам, ширењето на информацијата дека тие не 
припаѓаат во таа мала затворена коцка на идентитет кој што е нели, амм 
accepted. Иии да, имаше случка каде што беше девојче пред училиштето 
опкружено со еден куп машки и беше деградирано за сексуалната 
ориентација до степен на расплакување и паничен напад, ама генерално 
во средно го немам тоа сретнато... (Ф1, стр. 8 –12) 

 

[…] 

Учесник 4: Мене повеќето години од основно, кога мислам, годините од 
основно, зборувам од петто, шесто па нагоре, кога барем се сеќавам 
добро на тие години. Имав доста проблеми со вербално насилство, да 
кажам, скоро секој ден ми беше пекол, и тоа мене ме стави во многу 
лошо место. Секое нешто што го правев, ако дигнев рака на час, или ако 
згрешев нешто, секогаш имаше некој да ме нападне, да ми се раздере 
колку сум глупава, да ми кажуваат само пцовки и лоши зборови [...] и 
кога завршив со основно, се осеќав многу по во ред, знаев дека веќе 
нема никој позади мене да ме гледа цело време што правам, да ми се 
исмејува или да вика, […] а некако средно ми е многу подобро […] 

Учесник 2: И јас сакам да кажам исто така, дека и јас сум била така 
малтретирана исто во основно како што кажа. Само што, освен 
вербално, нели тоа кога ќе згрешиш и сето тоа, имавме и проблеми, 
барем таква ни беше населбата, често пати имавме и физичко 
насилство, и јас бев, не често, ама, поретко бев јас за разлика од 
другите во таков вид на насилство […] сега у средно си мислиш ќе ти се 
случат [мисли на случаи на насилство], иако приметив дека многу од 
децата од средно со кои што сум сега, не дека не се замараат, ама не 
ме напаѓаат толку како што ме напаѓаа порано... 

[…] 

Учесник 3: Па би сакал јас да се надоврзам малку на ова што го кажаа 
сите. Искрено па и јас сум бил bullied од страна на останатите и во 
основно училиште, ама јас не сакам да зборувам на тоа, не сакам да се 
навраќам на тоа [...] 

Учесник 1: Јас на пример, лично никогаш не сум имала, никогаш не сум 
била bullied […] Ама, сведок сум многу често, еве пак ќе речам повеќе 
било во основно, кога никој не е доизграден, и машките се многу палави, 
имаат многу енергија и тоа го прават врз девојчињата или врз некои 
потивки момчиња… (Ф2, стр. 7-10) 

 

Индиректното почесто од директното меѓуврсничко насилство 
Ф1 Ф2 

Учесник 3: Според мене вербалната деградација особено ако е многу 
подолг период годишен, може да има дури и поголеми ефекти него 
физичката […] Знам девојчиња,и не само како пријатели, in general, кои 
што поради булинг имаат завршено со големи ментални проблеми кои 
што подоцна морале да бидат решавани со психијатриска помош, поради 
ефетот на вербален, а не физички булинг. Затоа го спомнав и како 
прилично важен […] 

Учесник 3: Па еве јас би напоменал ако може. Да почнеме со некои 
вербални конфликти, како што се исмејување и дискриминација на 
некои ученици, само поради тоа што кај нас, во нашето училиште, во 
стручното има и доста Роми, и постојат некои, јас би ги нарекол 
„малограѓански“ деца, кои се потсмеваат на тоа, затоа што некој е Ром и 
се потсмеваат со него, со неговата личност и со неговото битие […] 

Учесник 4: Јас немам видено барем до сега. Сигурно има. Не викам 



Учесник 4: Исто така, мислам дека има многу, булинг може да се 
забележи, пример и кај девојчиња кои што не знам, можеби не се толку, 
како да се изразам сега.. можеби не се заинтересирани за изглед или што 
носат нешто. Многу пати имам забележано како зборат, леле оваа што 
носи, иако тоа не е директно на пример кон девојчето или човекот, може 
нели и да е машко, меѓутоа пак се дознава, ќе пренесе, ќе се слушне, 
мислам дека и тоа многу влијае како многу глупава ситуација се наоѓаат 
тие деца. Не знам, можеби и јас да сум во една таква ситуација 
најискрено...  Меѓутоа сега не се сеќавам, мислам не ми текнува, некој 
голем булинг […] меѓутоа и тие мали кои што секојдневно се случуваат, 
дека и тие се многу важни, бидејќи може да повредат некој. 

Учесник 3: Сметам дека има голема разлика што е интересно, кога доаѓа 
до како девојчињата извршуваат булинг над машките, кога.. аам.. факт е 
дека машките на пофизички начин го претставуваат тоа, додека 
девојчињата на повербален и поманипулативен начин. Коментари за 
позади грб, најчесто ќе се чујат од девојчиња. Секој тој булинг, мислам 
дека во нашето училиште секој момент се случува зад грб. Така да, за 
многу од тие работи не се ни свесни. Поради тоа што целите Не се 
извадени на површина и не се случуваат физички каде што можат сите да 
се видат. Мислам дека многу од тие работи се доста тивки во моментот... 
(Ф1. стр. 8 – 12) 

 

дека нема. Иако „[името на училиштето во кое учи]“ нели зборуваат 
колку е најдобро училиште, или едно од најдобрите, сепак академски 
можеби е многу добро, ама не дека нема некои деца кои што ќе го 
прават тоа. Кај мене во клас јас не сум го видела, но сепак сигурно го 
има. 

Учесник 6: За „[името на училиштето во кое учи]“, мојата генерација, 
или генерацијата со која што сум јас во смена, со нив, немам приметено 
овие три години, немам приметено ништо такво. Со насилство да врати.. 
нема некакви кавги, со пцовки, со навреди, со се тоа. Многу е суптилно. 
Ќе те погледнат, знаеш дека зборуваат за тебе и тоа е тоа. Во „[името 
на училиштето во кое учи]“ само такви работи имам приметено […] 

Учесник 4: ...Во буквална смисла ќе видат да речеме дека не им се 
допаѓа како си облечен, ќе се свртат кај едниот пријател, ќе кажат као 
леле колку е грдо облечена таа, или колку е грдо облечен тој... 

[…] 

Ученик 1: ...мислам дека „bullying“ секогаш ќе постои и не може никогаш 
да се скрати, зборам за вербален, затоа што е почест, физички никако 
не го поддржувам, а вербален, мислам дека да се согласиме сите општо 
со тоа (Ф2, стр. 6 – 10) 

 

Невидливоста на меѓуврсничкото насилство врз основа на сексуална ориентација и/или родов идентитет 
Ф1 Ф2 

Учесник 4: Аммм, па јас од средно не е некој точен пример, не можам да 
кажам на таа тема […] Па мислам дека да имаше пример некој соученик 
кој што е со различна сексуална ориентација или со родов идентитет дека 
ќе имаше булинг од нивна страна, тоа сум 100% сигурна, бидејќи не знам, 
тие живеат, мислам како во една кутија и гледаат само право и го гледаат 
светот како црно- бело и ааамм... мислам дека би имало, можеби има, а 
јас да не сум свесна како што кажаа, дека тоа многу зад грб се случува. 
Меѓутоа има деца кои што не сакаат да знаат за нешто поразлично и за 
некој што е можеби поразлично ориентиран[…] 

Учесник 1: Па еве јас би сакала конкретно да споделам. Јас конкретно не 
сум се нашла во ситуација да слушнам за некој дека е„би“  или нешто 
такво, или било што, или геј или сеедно […]Аааама, мислам дека многу е 
ретко да се сретнеш со нешто такво, бидејќи е многу голем стравот кај 
луѓето, посебно за тоа, мислам дека тоа е нешто најстрашно во нашето 
општество. Бидјќи сметам дека сме многу конзервативно општество каде 
што е многу тешко, едноставно да се пробиеш меѓу толпата луѓе,аа 
конкретно со нешто такво, мислам дека ќе ги срамни со земја. […] Ииии 
уште не сум сретнала еве моја другарка или некој да, еве на моја.. т.е. не 

Учесник 2: Јас лично не, лично вака мене тоа ми се нема случено и 
знам дека не во „[името на училиштето во кое учи]“, туку во [посочува на 
друго училиште] се има тоа случено, зошто една моја другарка, според 
нејзината родова..чек се збунив, како сакав да го објаснам? […] Да, 
според нејзиниот родов идентитет и како се облекуваше, знам дека 
имаше многу проблеми […] Ама лично во моето училиште, во „[името на 
училиштето во кое учи]“ немам видено дека било кој има такви 
проблеми, ваљда зошто дека не се ни збори нешто многу за тоа. Знам 
дека е дискриминирано, зошто приметувам дека не го прифаќаат, ама 
не сум видела некој да збори јавно за тоа.  

Учесник 5: Па пример во моето училиште има мислам соученици, што 
мислам дека се [ЛГБТИКА+] […] и сум дошла во ситуации каде што сум 
разговарала со соученичка и била како, не знам, убијте ги, не 
заслужуваат да живеат и такви некои глупости, што мислам дека 
навистина сите заслужуваат да одберат што сакаат да бидат. Пример, 
тие како такви се родиле и не знам, мислам дека секој има право на 
избор […] Мислам дека тоа [негативно] мислење како е наметнато и 
зависи на некој начин и од дома какви мислења делат од нивните дома. 



да е на моја страна, едноставно да има исто мислење како мене и да ги 
поддржи […] Тоа што никој не кажува, не значи дека не е 
[нехетеросексуално или цисродово лице]. Викам  […] можеби јас сум 
поразлична од тебе. И сега ти нема да ме прифатиш затоа што сум 
поразлична и ќе ми влеваш уште толку страв, и уште толку.. да уште толку 
страв за да ја не можам да се отворам? […] Амм, можеби едноставно не 
се ни сексуално ориентирани, не може да влеваме уште толку страв или 
уште толку да го испаничиме и да го збуниме, кога се наоѓа во таква 
ситуација да не знае што со себе. […] 

Учесник 2: Пааа јас, сакам да кажам. Јас би кажал дека стварно сме 
конзервативни. Многу сме наназад со Западот и мислам дека никогаш 
нема ни да стигнеме до тој степен каде што начинот кој што таму е 
прифатен, тука би бил прифатен и затоа мислам дека најдоброто решение 
за луѓето кои што се чувствуваат така е да се земе авион и да се лета. 
Затоа што не е, не гледам гледам иднина тука, заа.. значи за таков 
развиток […] 

Модератор: А си посведочил на некоја таква ситуација? 

Учесник 2: Да, да... 

Модератор : Можеш нешто повеќе за тоа да ми кажеш? 

Учесник 2: Аммм... (воздишка)  пак тоа е значи.. како да кажам 
понижување, значи, не знам…[впечаток дека го избегнува одговорот] (Ф1, 
стр. 12 – 14) 

 

Учесник 6: […] во класот што најмногу се дружиме […] има две 
девојчиња што се заедно […] секој голем одмор, деца од тој клас ќе ми 
дојдеа и ќе ми речеа „а тие лезбејките пак се лигавеа, вака-така“ […] и 
јас ќе се закарав, затоа што јас сум огромен поддржувач на заедницата 
и тој збор што го користеа за да ги нападнат, демек као пред нас се 
„лигават“, тоа беше само изговор, ете што кажав, да ги дискриминираат, 
да ги навредат, само заради нивниот избор.  

Учесник 5: Да, мислам дека да, се согласувам со тоа што Учесник 6 го 
кажа. Ам исто така и јас ги поддржувам во тоа да бидат што сакаат и 
пример во разговорот кој што го имав со другарка и ми кажуваше дека 
таа уствари не ги поддржува воопшто, веќе не можев да се објаснувам 
дека.. не знам како да кажам, се откажав од целиот разговор, по што 
видев дека беше уствари напразно […] 

Учесник 3: Јас баш сакав сега да се надоврзам во врска со темава. 
Искрено во „[името на училиштето во кое учи] “ нема голема 
дискриминација поради нечија сексуалност. Јас сметам дека постојат 
голем број деца и личности во тинејџерскиот период кои што не ја 
искажуваат својата својата сексуалност, во случај да е таа спротивна од 
оние конзервативните, традиционални норми- хетеросексуално, машко-
женски односи. И баш поради тоа тие го потиснуваат нагонското во себе 
и се со цел да не се заплашат и да не ја видат реакцијата на околината. 
И баш затоа можеби не се случува насилството и дискриминацијата 
според сексуална ориентација, поради тоа што некои луѓе веќе од старт 
се заплашени да ја искажат својата сексуалност во случај некој да 
коментира негативно во врска со тоа. А инаку се случуваа некои 
коментари негативни во врска со  ЛГБТ заедницата, од типот дека треба 
да се остават на маргините, дека се неважни, од типот дека треба да се 
истребат комплетно, дека ги подржуваат насилствата кои што беа, не 
знам каде беа, во Србија и таму каде што навивачки групи пробиваат 
протести, ги тепаат хомосексуалците итн […] 

Ученик 8: ...јас лично нема ништо против, го поддржувам [мисли на 
ЛГБТИКА+ заедницата], а не сум сретнал такво нешто за да.. дека 
имало дискриминација, додуша воопшто не сум сретнал личност што е 
така определена, можеби во такви кругови се наоѓам. 

Ученик 7: Искрено (....) со тоа, конктерно во четврта година кај нас, па и 
општо мислам дека во други нема дискриминација во однос на тие, не 
викам дека нема конзервативни деца кои што размислуваат уште, да 
кажам без тие некои прогресивни ставови и мислам дека не би им 
сметало, искрено во однос кога се работи за ЛГБТ заедницата, но не би 
им било сеедно кога би виделе членови да кажам на ЛГБТ заедницата 
надвор заедно. И тогаш би се случило она конзервативно мислење од 
типот, „ау овие двајца, или овие две ау, вака-така“, така да, искрено кај 



нас во четврта година не се искажува тој така конзервативен став (Ф2. 
стр. 16-19)  

 

Отсуството на стручните служби 
Недоверба во стручноста на стручните 

служби 
Недостаток на приватност и стигма Стручните служби како педагошка 

мерка 

Ф1 Ф2 Ф1 Ф2 Ф1 Ф2 
Учесник 1: ...Мислам 
дека ааа, службата како 
служба, реагира, ама 
касно реагира, затоа 
што проблемот треба да 
се реши пред воопшто и 
да настане. Не е 
решавање на проблем 
кога они више ќе се 
испокараат ќе се 
испотепаат и ајде сега 
во служба, извинете се 
еден на друг и тоа е тоа. 
Мислам дека некако 
треба повеќе да имаат 
влијание професорите и 
самата служба, аа за да 
го согледаат проблемот 
[…] 

Учесник 3: Се 
согласувам и кога доаѓа 
до разлика од приватни 
психијатри/психолози и 
тие на училиште има 
стереотип кој искрено е 
вистина. Дека 
училишните психолози 
се од понизок квалитет 
од приватните. Што 
искрено од мое искуство 
точно е. Поради тоа 
што, пак основно.. кога 
деца се упатувале кон 
психолог за дали имале 
напад или било што 
такво околу психичко 

Учесник 3: Јас би 
сакал да се надоврзам 
на нешто што кажа. Не 
би зборувал за ниеден 
личен пример, туку јас 
сакам да кажам дека 
професорите 
генерално, и 
педагошката и 
психолошката служба 
имаат според мене 
доста врзани раце [...] 
Затоа мислам дека 
може да прават 
повеќе, ама 
едноставно не прават, 
зошто не се збори за 
кај нас толку многу за 
насилство вербално 
или било какво и ради 
тоа и не се ни толку 
обучени што да 
прават, не знаат. 

[…] 

Учесник 6: Искрено 
никогаш не сум го 
гледала како опција да 
се обратам кај 
психологот. Секогаш 
тие таквите проблеми 
што сум ги имала сум 
си ги решавала сама 
или пак тука биле 
најблиските што ми 
дале поддршка и 

Учесник 1: [...] 
психологот, општо во 
Македонија е многу 
табу тема. Иииии... 
не знам, на некој 
начин се плашат од 
тоа да кажат дека 
посетуваат психолог. 
[…]Искрено многу 
ретко некој да 
слушнам дека бил на 
психолог и дека 
посетувал психолог 
или не знам, еве 
едноставно јас 
конкретно не сум 
слушнала за... знам 
еден другар кој што 
беше на психолог и ја 
бев единствената 
која го подржа, 
другите беа као, 
зашто идеш на 
психолог, што ти е на 
тебе, дали си ти 
реален, зошто би 
идел на психолог.  

Учесник 2: Да, 
дефинитивно. И тоа 
најмногу се случува 
зошто не е 
нормализирано. На 
Запад да одиме 
секој, ама буквално 
секој оди на 
психолог, затоа што 

Учесник 6: Па да. 
Мислам дека многу 
повеќе приватноста ќе 
се зачува да речам со 
психолог што јас ќе си 
го изберам, што јас ќе 
си го платам, бидејќи 
колку и да не сакаме, 
колку и да пробаме да 
се зачува приватноста, 
во школо се збори. 
Меѓу професорки се 
збори, после тие 
професорки ќе кажат на 
некој, па ќе дознаат 
сите ученици и така 
станува тоа тема на 
разговор во цело 
школо. 

Учесник 5: Некои го 
гледаат тоа како 
пример, оние кои што 
одат на психијатар 
имаат некои сериозни 
проблеми и не се добри 
да се дружиме со нив, 
поради тоа што одат на 
психијатар. Мислам 
дека тоа нема врска, 
бидејќи секој човек 
може да оди да си ги 
искаже своите маки на 
некого. На некое 
социјално лице кое што 
може да му помогне, на 
пример. Не сите сакаат 

Учесник 4: […] многу 
често, пример еве јас 
гледам, ме имаат 
однесено во служба 
поради тоа што не сум 
се согласила со 
професорката по 
математика, нешто 
буквално за некоја 
глупост беше, што 
мислам дека службата 
повеќе треба да служи 
за да ни помогне 
ментално и како ние 
размислуваме, отколку 
не знам некое глупаво 
несогласување на 
часот за некоја задача, 
нај за тоа беше, 
најискрено. Мислам 
дека многу ќе влијае 
затоа што не секој има 
на кого да му каже како 
се осеќа, да каже низ 
што поминува, дали се 
во депресија, се 
чувствува анксиозно 
дома или итн. И 
мислам дека 
училиштето може да му 
помогне во тој дел […] 
праќани сме во служба 
буквално и таму има 
една тетратка каде што 
те запишуваат и 
буквално се осеќаш 

Учесник 5: Па кај 
нас обично тие што 
ги праќаат во 
служба се оние кои 
што се немирни 
или прават некакви 
проблеми. […] 

Учесник 3: Па јас 
еве можам да 
кажам во врска со 
„[името на 
училиштето во кое 
учи]“ кај нас. Кај 
нас исто така 
најчесто одат 
поради 
непримерно 
однесување во 
стручната служба...  

Учесник 1: Според 
моето искуство, 
вака барем јас кога 
сум видела 
ученици кога се 
праќаат во 
стручната служба, 
мислам дека 
професорите кога 
ќе се изнервираат 
на детето, 
едноставно не 
можат да го смират 
самите на часот. И 
мислам веќе кога 
ќе се спомне 



или ментално здравје, ќе 
му каже „ај напи се вода, 
смири се, прекини да 
плачеш и иди на час“. 
Со тоа не се решава 
проблем (хахахахах) 
[…]буквално 90% од 
моите пријатели се 
членови на LGBTQ 
community и сите се.. 
ааа како, имаат потреба 
од психолог. Мислам 
дека тие две работи се 
поврзани, секако поради 
тоа што сме многу 
конзервативна држава 
[…] сметам искрено дека 
школските психолози не 
се толку добри и немаат 
искуство толку многу 
како тие што буквално ги 
плаќаш за нивното 
време [...] 

Учесник 4: [...] и мислам 
дека никој, еве ни јас ни 
моите пријатели 
никогаш не би се 
осврнал, не би отишол 
со нив да разговара, 
бидејќи можеби не се 
чувстуваме доволно, 
аммм, имаме некој страв 
и немаме доволно 
доверба можеби. И плус 
еве обичен пример, каде 
што другарка доби 
паничен напад во 
училиште поради тест 
беше, не беше некоја 
голема сериозност, 
меѓутоа јас излегов со 
неа и потоа отидовме 
таму кај психологот, кај 
педагогот и буквално 

никогаш не ми 
паднало на памет да 
се обратам кај 
психологот, бидејќи 
мислам дека, јас имам 
впечаток дека нема 
како да ми помогне. 
Може ќе се искористи 
оној изговор, да 
речеме „остави ги, 
уште се тинејџери, ќе 
им помине ова, ќе 
помине, ќе биде 
подобро [...] (Ф2, стр. 
10-16) 

Учесник 5: Може јас 
да кажам? Мислам 
дека психолозите кои 
што можеме да си ги 
одбереме самите и 
можеме да ги добиеме 
по препорака дали се 
добри или лоши […] 
бидејќи се плаќаат, 
мислам дека имаат 
некоја подобра 
функција за разлика 
од школото, бидејќи 
проблемот ќе се проба 
да го тргнат на 
страна... јас гледам од 
таа гледна точка […] И 
мислам дека повеќе 
вреди да се отиде на 
пример, на некоја 
сеанса, која што може 
на пример да има 
повеќе сеанси со тој 
психолог, според мене 
и може да биде 
поефективна на некој 
начин, бидејќи сепак 
тие имаат завршено 
некој поголем 

тоа е нешто,знаете 
како, нешто толку 
многу нормално, не 
знам како да го 
објаснам, како што 
тука одиме да се 
шишаме, така тие 
одат таму на 
психолози. Тоа така 
треба да биде, 
тотално да си во ред 
со твојата ментална 
состојба, да немаш 
никакви проблеми, ти 
пак одиш и 
посетуваш […] (Ф1, 
стр. 17-18) 

 
 
 

да разговараат со 
пријателите. 

Учесник 2: Амм, исто 
мислам дека буквално 
ако јас требаше сега да 
бирам, можеби би 
избрала некој што е 
надвор од училиштето 
како психолог […] кога 
ќе помислам да одам 
кај психолог уште и да 
му кажам за моите 
проблеми имам чувство 
дека или ќе каже на 
некој што не сакам да 
знае еве ако треба 
нешто да скријам од 
родителите, иако не би 
криела, ова да им го 
каже кај родителите 
одма, зошто така тој 
одлучил… 

[…] 

Учесник 5: Јас мислам 
дека тоа што 
психологот уствари го 
кажува тоа пример на 
нашите родители 
мислам со начин да ги 
информира и да ни 
помогне на некој начин, 
а мислам дека не врши 
никаква помош тоа што 
ќе каже што сме 
разговарале,мислам 
дека не е воопшто 
ефикасно. Мислам дека 
треба да остане помеѓу 
психологот и ученикот. 
(Ф2, стр. 24-25) 

 

како „леле готово ме 
запишаа во тетратката 
сема ме памтат“, затоа 
што јас кога бев во 
служба и после тоа кога 
ги видов беше „ леле 
Учесник 4 како си, 
демек добро ли е со 
математика“, ова 
некако... таму сме 
праќани кога ќе 
направиме нешто 
лошо, а мислам таму 
треба да бидеме 
пратени буквално, 
малце и да се 
релаксираме, да 
можеме да 
поразговараме со нив. 
Мислам дека еве јас 
лично така го гледам, 
како нешто негативно 
ако отидам кај 
училишниот психолог 
или педагог (Ф1, стр. 
17-20) 

 

стручна служба 
или ќе ве пратиме 
во служба, тоа е 
веќе многу 
поофицијално и 
малце пострашно 
делува. Мислам 
дека професорите 
кога едноставно не 
може да ги смират 
децата тогаш само 
ги праќаат, според 
мене, некултурно 
однесување на 
часот (Ф2, стр. 15) 

 



ништо посебно не 
направија. Не 
поразговараа, туку баш 
како што кажав, аамм 
“напи се вода, диши 
малце ајде, престани да 
плачеш” и тоа е тоа. 
Мислам дека треба да 
се обрне повеќе 
внимание, да се види од 
кај почнува проблемот 
итн. (Ф1, стр. 14-19) 

 

факултет, и имаат 
поголемо знаење за 
тоа и се соочувале со 
повеќе разни случаеви 
од еден ист проблем 
[…] мислам и дека и 
треба да се воведе 
некое постручно лице, 
како на пример некој 
психолог, не од оние, 
поради тоа што 
мислам дека 
психолозите кои што 
ги имаме во нашите 
училишта не се 
доволно остручени за 
тоа, според мене. 
Мислам дека треба да 
се воведе некое 
постручно лице... (се 
уфрла Учесник 8) 

Учесник 8: 
Психотерапевт. (Ф2. 
стр. 23-25) 

 

Некохерентни и половични методи на справување со меѓуврсничкото насилство 
 

Мала запознаеност и заинтересераност на 
професорите 

Недостаток на соодветни предавања 

Ф1 Ф2 Ф1 Ф2 
Учесник 1: […] мислам 
дека е проблемот во 
професорите што не 
согледуваат доволно 
проблеми кои може да 
се јават општо во класот 
и во училиштето, иии 
мислам сите ситуации 
може да завршат и без 
да се комплицира во таа 
служба, доколку на 
време се согледале 

Учесник 3: Ај би се 
надоврзал само со 
Учесник 2, дека голем 
дел од професорите 
воопшто и не ги ни 
интересира тоа дали 
има психичко и 
физичко насилство, 
затоа што тие, по 
некои од нив се таму 
повеќе 
професионално, 

Учесник 3: […] Еве 
на пример јас бев 
израсната во многу 
конзервативна 
средина, бев многу 
хомофобична, бев 
многу трансфобична, 
бев конзервативна, а 
сега сум една од 
најголемите 
подржувачи, 
најголемите борци за 

Учесник 7: […] Иако веќе сме четврта година, мислам дека до сега не 
сме имале некое предавање во однос на овие теми. Можеби грешам, не 
викам не, ама во однос на она што ме држи моето сеќавање мислам 
дека не сме имале.  

Учесник 5: Јас ќе сакав да се надоврзам. Последниот пат кога се 
вршеше уствари тој состанок за „Bulling“, беше така како ради-реда да 
помине. Тоа што го закачија беа уствари некои листови кои што ни ги 
поделија да ги закачиме во училницата за однесување, дека не треба да 
има булинг и само така, како се премина, не беше нешто, одржано како 
работилница да речам, туку така беше само. И мислам дека се има 
одржано неколку пати, така е секој пат [...] 



работите какви што се 
реално. Ааа...но… 
професорите 
едноставно не ги 
согледуваат на време 
работите, едноставно не 
обрнуваат внимание на 
ситуациите и најмалите 
детали кои може да 
доведат до некои 
ситуации кои може да 
ескалираат многу 
полошо, бидејќи кај нас 
во училиште, еве овие 
кои што се од „[името на 
училиштето во кое учи]“ 
може и да знаат дека 
имаше ситуација која 
многу лошо ескалираше 
врз еден ученик [зборува 
за случај на 
самоубиство на ученик]. 
Само затоа што 
едноставно никој не го 
прашал, како е што е, 
што му се случува.. 
едноставно 
професорите потфрлиле 
во тој аспект на 
психолошко 
образование на некој 
начин, на учениците. И 
тоа.  

[…] 

Учесник 4: Па немам 
искрено некое мислење 
околу тоа за тоа 
што кога го правевме 
квизот [зборува за 
прашалникот], кокретно 
зборувам за ова за тоа 
што во претходните 
месеци немам 

сакаат да си ја 
завршат работата, за 
тоа да добијат плата, 
да однесат за леб 
дома на своите деца, 
и многу и не ги 
интересира. Барем 
они покажуваат дека 
ги интересираат 
учениците, но 
генерално не се толку 
заинтересирани за 
каква е состојбата де 
факто, што се вика.  

Учесник 5: Да јас ќе 
се надоврзам на ова 
што го кажа Учесник 3, 
не се сите професори 
исти. На пример, се 
зависи од професорот. 
Има некои што не им е 
гајле, едноставно ги 
оставаат децата, што 
биде-биде, и толку. 

Учесник 6: Се 
согласувам со ова, не 
е секој професор, дури 
и во „[името на 
училиштето во кое 
учи]“, не е некаков 
педагог, има луѓе 
професорите, ја имам 
лично искуство, 
насилството што не 
дошло од моите 
соученици, 
насилството дошло од 
професорот, што е 
уште пострашно. Има 
некои професори, не 
само што не се грижат 
за останатите 
соученици, не се 

ЛГБТ права и тоа 
само поради тоа јас 
се едуцирав самата 
себе си. Се едуцирав 
на тие проблеми, се 
едуцирав на таа 
ситуација. Така да 
сметам дека не само 
службите во 
училиштето треба да 
имаа одговорност, 
треба да се донесе 
до едукативни  
програми, амм, 
вакво, во 
училиштето, каде 
што ќе се едуцираат 
децата на такви 
проблеми и такви 
работи кои што се 
сметаат уште за табу 
теми, каде што е 
многу тажно бидејќи 
не се табу теми, тоа 
се животи, тоа се 
мачења, кои што 
буквално никој не ги 
зборува, така да 
сметам прво дека тие 
одговорни служби во 
училиштето треба да 
превземат... 
буквално прв чекор е 
едукацијата на 
популацијата, 
никогаш не е многу 
доцна да проба да се 
смени нешто. Ако 
игнорираме само 
булинг, ништо не се 
врши као само со 
игнорирање, некои да 
ќе го изигнорираат, 
но некои нема и ќе 
дојде до многу лоши 

Учесник 1: Не сме имале ние некое конкретно предавање за булинг за 
кое што сум јас да сум слушнала ќе се пријавев […] 

Учесник 2: Кај нас во „[името на училиштето во кое учи]“ во клас каде 
што јас сум, кај нас класната барем,ни направи еднаш презентација и ни 
објанси нели дека постои и физичко и онлајн насилство и секако, ни 
објасни нели дека не е во ред и сето тоа, ама исто како што рече 
Учесник 5, како ради-реда го кажа зошто после тоа ништо не направи 
околу тоа и така. И како некако повеќе околу насилство и околу мерки 
околу тоа јас слушам, вака се пријавувам за такви работи, фестивали 
кои што немаат врска со насилство пак ќе знаат повеќе да го спомнат 
отколку што го спомнуваат во училиште, каде што најмногу се случува. 
(Пауза/молк) (Ф2, стр. 16-17) 

Учесник 7: Па да, може на пример да кажеме, не знам, се случило 
неделава некој поголем конфликт за кој што се разговарало во 
стручната служба, и треба да се земе како пример. Не мора конкретно 
да се потенцира да кажам, децата кои што биле инволвирани во тој 
процес, туку едноставно може да се земе како пример и да се каже дека 
пример, се искарале врз основа на, не знам, религиозна или врз основа 
на национална припадност, се превземале тие и тие чекори и дошло до 
смирување на ситуацијата. 

[…] 

Учесник 8: Мене многу ми се допаѓа оваа идеја, малку да не остане се 
во четири ѕида и ако се десило нешто, можеби ќе се превенира, на некој 
начин нешто наредно, ќе се видат кои се решенијата... (Ф2, стр. 22) 

 
 



учествувано ништо 
поради ситуацијата, кога 
го прати класната 
квизот, така многу 
монотоно само кажа кој 
сака нека им прати меил 
и толку, немам некое, 
некоја специјална, некое 
мислење дека тие го 
потикнуваат нешто 
посебно, и многу од 
професорите некогаш не 
се ни 
заинтересирани, што ми
слам дека е многу многу 
лошо. Сега тоа е моето 
мислење и така се имам 
сретнато, некој друг ако 
има поразлично нека 
каже. 

(Ф1, стр. 14-21) 

 

никакви педагози и го 
нанесуваат тоа 
насилство на 
учениците. Така да не 
знам колку може да се 
очекува помош некоја 
да се добие од 
професорите, освен 
од некои, има 
исклучоци. Можам да 
пофалам една 
професорка што беше 
во „[името на 
училиштето во кое 
учи]“, сега си отиде, за 
нас навистина голем 
исклучок беше, не 
само што пробуваше 
да се поврзе со 
учениците, туку и во 
секој можен аспект од 
животот пробуваше да 
не надогради.  

[…] 

Учесник 5: Мислам 
дека професорите во 
нашето училиште не 
се доволно 
запознаени со таквите 
случаеви, поради тоа 
што мислам дека 
поеднинци не го 
изјаснуваат тоа [се 
мисли на сексуалната 
ориентација и/или 
родовиот идентет], и 
мислам дека тоа потоа 
може да влијае во 
развојот, и највеќе сум 
слушнала приказни 
каде што дошле во 
ситуација да им 
кажуваат амм „тоа е 

психолошки 
проблеми.  

[…] 

Учесник 4: Само 
сакав да кажам дека 
се согласувам. 
Сакав.. аам, се 
согласувам со тоа 
дека пример и јас не 
сум израсната во 
некоја средина каде 
што се многу 
отворени кон тоа, 
меѓутоа јас многу 
имам читано и многу 
се имам едуцирано и 
мислам дека 
решението е луѓето 
да се едуцираат 
буквално и стари 
луѓе и млади […] 
треба многу 
внимание да се 
обрне на тоа, затоа 
што младината сега 
многу се почесто 
страда од некакви 
заболувања и 
некакви чувства, што 
порано не биле 
никакво секојдневие. 
И мислам дека да, 
нема сега услови 
меѓутоа мора да се 
најде некакво 
решение затоа што 
мора да се запази 
дека тие деца, 
ученици, луѓе кои 
што страдаат, многу 
ретко сами бараат 
помош, затоа што не 
се чувствуваат 



само фаза, се 
случува, така мислиш 
поради тоа што се 
наоѓаш во некоја таква 
околина“. (Ф2. стр. 14-
19) 

 

доволно еве да 
речеме јаки или 
силни за да тие 
отидат, побараат 
помош, мислам дека 
треба училиштето 
треба буквално да ги 
пронајде, за да може 
да им помогне и за 
да може да им каже- 
океј е, нормално е и 
да најдат некакво 
решение. Затоа што 
многу од тие деца се 
затворени и мислат 
дека тоа само нив им 
се случува и не 
сакаат да го споделат 
тоа со никого (Ф1, 
стр. 16-17) 

Учесник 1: Според 
мене не може да се 
отстрани тоа, ама 
може да се намали, 
може да се развие 
менталитетот на 
децата уште од 
основно, каде што 
мислам дека е 
најдрастично, 
искрено, и најизразен 
булингот, доколку се 
подигне 
менталитетот на 
децата на високо 
ниво, мислам дека на 
ниско ниво ќе паѓаат 
децата да исмеваат 
некој да се задоволат 
себе. Булингот без 
разговор не гледам 
на некој друг начин 
да се реши и да се 
спречи, не верувам 



дека е решение да се 
игнорира бидејќи 
неможе се да 
игнорираме во 
животот, и не може 
да ги игнорираме што 
зборат луѓето, и 
едноставно треба да 
се соочиме со 
предизвикот кој ни е 
даден и да излеземе 
како подобри од тоа и 
посилни (Ф1, стр. 24) 

 

Важноста на врсничката едукација (ССО) 

Ф1 Ф2 
Учесник 1:  Па еве,  може јас да почнам? Јас ам... овие четири години 
посетив многу работилници, сум била дел на многу работилници, дебати, 
и јас правев лани две работилници, едната беше за сексуалното здравје и 
за сексуалната различност кај луѓето, и искрено не беше толку успешна 
колку што очекував да биде. Според тоа на какви дебати се сум 
присуствувала, на какви работилници сум била, некако ми беше многу, 
некако децата не беа воопшто заинтересирани, ние прво кога влеговме не 
прашаа која ќе биде темата, и тоа ние бевме трета година 
и предававме на четврта година – требаше да 
ја правивме работилницата, и као не прашаа која ќе е темата, и им 
кажавме сексуалното здравје и сексуалноста кај младите и општо кај 
луѓето, и само едниот другар му кажа на другиот “аа сега ќе слушаме за 
педери” и толку беше. Сфатив дека ништо – што повише да очекувам од 
нив двајца кога ние не сме ни почнале, а они дадоа заклучок на 
работилницата од два саати. И мислам дека ете, мое искуство, јас сум 
била на многу работилници, најголемото знаење што го знам вака е од 
истите тие работилници, затоа што многу ме интересира и 
другото мислењеи мислењето на тој што ја води работилницата и некако 
најмногу се учи преку тие работилници, преку тие дискусии, дебати.. Друго 
е кога деца ќе седнат и ќе нагуглаат 10 страни, друго е кога ќе пренесат 
едно со друго искуство, едно со друго знаење, мислам дека е поефикасно 
тоа него само да се седне и да се набуба цела тема психологија еве, и тоа 
е тоа […] Иначе, повеќето, па скоро сите беа организирани од училиштето 
и некоја друга организација, како еве сега и оваа што беше со ХЕРА, и, 
ваљда сега тие се рачунаат како да се од училиштето, сега не знам точно 
да кажам, ама, мислам дека – а имавме конкретни само за училиштето, 
повеќето беа од училиштето и некоја друга организација […] Аам... Па беа 
различни, една беше за секусално образование, друга беше за булингот, 

Учесник 3: Јас би се надоврзал само затоа што ние во „[името на 
училиштето во кое учи]“ имавме, во прва година беше тоа, имавме 
мислам од ХЕРА организирано во врска со сексуалното обрзование, на 
кое што и присуствував на колку беа, тие девет-десет работилници, и 
тоа беше доста интересно, не само во врска со сексуалното 
образование, туку беше и доста симптоматично и тоа што погледите во 
врска со LGBT community/ заедницата беа доста оставени на маса и 
афирмативно беше зборувано за неа, за нив, да се подигне малку 
свеста кај учениците од прва година, а кои понатаму ќе израснат во 
зрели личности, да се формира мислењето, во врска со LGBT 
популацијата. И тоа позитивно мислам дека влијаеше на доста ученици, 
кон нивните погледи во врска со LGBT заедницата, и општо со 
сексуалноста кај луѓето […] А во врска со ХЕРА, тие предавања беа 
организирани во училиштето, се пријавуваа по четворица ученици од 
секој клас или по тројца, по двајца, по колку што сакаат и си имаше пред 
училиште по час и половина, по еден час, околу девет беа предавања, 
можеби и повеќе, не се сеќавам, али беа ефективни според мене. (Ф2, 
стр. 20-21) 

 
 



трета беше за дискриминација на родова, на родова еднаквост беше, 
нешто така беше, друго беше за дискриминација на половите, машки, 
женски, многу различни работилници, вака не ми ни текнуваат више, ама 
сите биле различни... 

Учесник 4: Па да јас сум била на неколку вакви обуки исто од ХЕРА, 
меѓутоа јас сега, јас кога ја споделував информацијата за групата, јас 
сакав да споделам со учениците бидејќи баш добра интересна тема, многу 
еве од соучениците одговорија “Леле не можам, ме мрзи..” немаат 
некоја причина и мислам дека и покрај тоа што се пружаа, многу, 
се пружало знаење, вакви работилници, многу од нив се мрзиви, или, не 
знам , пре би седнале, или нешто ќе гледаат или ќе излезат, а мислам 
дека овие, саат ипол, два, можат да седнат вака и да 
поразговараат, затоа што со овие јас, исто како и Учесник 1, од овие 
работилници многу повеќе имам научено и многу повеќе си го имам 
проширено своето знаење, а многумина од класот јас колку што 
знам немаат отидено, и тоа е се поради што ги мрзи, мислам, да не беше 
некако законски да мораа да идат ќе идеа, вака од воља многумина од нив 
имаат споделено мислење дека не би оделе. […] 

Учесник 1: Па мислам дека имаат многу голем ефект, затоа што, еве 
конкретно за моите другарки и другари, дека сум сега на дебата, 
работилници, уште од сега ми пишуваат како помина, за што зборувавте, 
другарка е па у понеделник на работилници и она ми пиша дека како 
помина, што зборувавте, мислам дека се интересираат, кога заврши 
работилница јас ги споделувам моите сознанија што сум ги дознала, како 
поминала работилницата, што сме зборувале, и од таму ќе се покренат 
дискусии и теми па со нив да продолжам да разговарам за, ете, некои од 
темите тука што зборувавме. Мислам дека имаат многу голем 
ефект(молк)  

Учесник 4: […] Јас го имам истото мислење, овие работилници имаат 
голема значајност и влијаат, искрено се надевам дека би се пријавувале 
повеќе ученици и оние што не се образувани и едуцирани баш повеќе би 
требале да се уклучуваат и да учествуваат и според мене, и лично влијаат 
на мене и многу позитивно, ќе слушнам различно мислење и различна 
случка, ситуација и многу позитивно влијаат на мене, и во глобала (Ф1, 
стр. 20-22) 
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