
           
 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЗА АВТОМАТСКО ГЕНЕРИРАЊЕ НА 
АНОНИМНИ ШИФРИ 
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Датум на раѓање (дд/мм/гггг) // 
 
 

Име на мајка                     
 
 

Име на татко                   
 
 

Име на мајката на Вашиот татко          
 
 
Боја на Вашите очи 
 
                                               

                                                      
  

Зелена 

УПАТСТВО 
 

1. Со оглед на тоа, дека целта на овој образец е во целост да обезбеди потполна анонимност на 
прашалникот, давајќи при тоа можност за поврзување на овој прашалник со било кој други прашалници, 
кои ќе ги пополнувате во следниот период, Ве молиме да обрнете внимание на следното:  
- внимателно прочитајте ги дадените упатства и барајте појаснување од наставникот за сите прашања  
- внимателно пополнете го овој образец и напишете ја својата шифра, на следната страна  
- откако ќе ја напишете својата шифра на следната страна, искинете го  Образецот за автоматско 

генерирање и фрлете го, но оставете ја следната страна со прашалникот  
2. Пополнете ги првите шест линии со квадратчиња, почитувајќи ги наведените правила:  

- во квадратчињата ставајте само по една буква  
- не пишувајте дополнителни знаци ( односно,  апстрофи, акценти...) 
- не оставајте празни места помеѓу зборовите (односно, напишете АНАМАРИЈА, а не АНА МАРИЈА или АНА -

МАРИЈА)   
- користете прешкртана нула (Ø наместо 0)  
- ако некој податок не го знаете, или не можете да се сетите, наместо одговор напишете Ø во соодветното 

квадратче на шифрата 
- ако обоеното квадратче во зборот остане непополнето, затоа што зборот е краток напишете Ø во квадратчето    

во својата шифра, на десната маргина на страната 
3. За бојата на очите можете да одберете само една од понудените можности, така да напишете буква во 

квадратчето за својата шифра на десната маргина на страната  
Ви благодариме на соработката! 

Кафена Црна Сина Сива 

З К Ц С И 
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Програма Вештини за адолесценција 
ЕВАЛУАЦИСКИ ПРАШАЛНИК 

(пред тест)



1. Пол? 

□ Машки 

□ Женски 

2. Која година си роден/а? 

______________ 

3.  Во текот на целиот свој живот колку пати си пиел/а алкохол? 
(повеќе од неколку голтки)? 

□ Никогаш 

□ 1-2 пати 

□ 3-5 пати 

□ 6-9 пати 

□ 10 или повеќе пати 

4. Колку пати во последниот месец (30 дена) си пиел/а алкохол 
(повеќе од неколку голтки)? (Не сметајќи го виното кое се користи за 
верски обред) 

□ Никогаш не сум пиел/а алкохол 

□ Ниту еднаш (0) во текот на последните 30 дена 

□ 1-2 пати 

□ 3-5 пати 

□ 6-9 пати 

□ 10 или повеќе пати 

5. Ако не сакаш да земеш пијалак кога некој ќе ти понуди, колку би 
ти било лесно или тешко да кажеш „НЕ“ кога си на забава со 
друштво? 

□ Многу лесно 

□ Прилично лесно 

□ Прилично тешко 

□ Многу тешко 

6. Ако не сакаш да земеш пијалак кога некој ќе ти понуди, колку би 
ти било лесно или тешко да кажеш „НЕ“ кога си кај близок/а 
другар/ка, а неговите/нејзините родители не се дома? 

□ Многу лесно 

□ Прилично лесно 

□ Прилично тешко 

□ Многу тешко 

7. Ако не сакаш да земеш пијалак кога некој ќе ти понуди, колку би 
ти било лесно или тешко да кажеш „НЕ“ кога го поминуваш времето 
со друштво после училиште, но не кај некого дома? 

□ Многу лесно 

□ Прилично лесно 

□ Прилично тешко 

□ Многу тешко 

 



8. Дали мислиш дека ќе пиеш алкохол во наредните 3 месеци? 

□ Сигурно да 

□ Веројатно да 

□ Веројатно не 

□ Сигурно не 

 

9. Дали твојот најдобар другар/другарка пие алкохол? 

□ Да 

□ Не 

□ Не знам 

□ Немам најдобар другар/другарка 

 

10. Што мислиш, колку твои другари/другарки во училиштето пијат 
алкохол? 

□ Сите 

□ Повеќето 

□ Околу половина 

□ Некои 

□ Никој 

 

11. Што мислиш, колку седмоодделенци во училиштето пијат 
алкохо? 

□ Сите 

□ Повеќето 

□ Околу половина 

□ Некои 

□ Никој 

12. Што мислиш, дали алкохолот, ако го пиеш, влијае добро или 
лошо на твоето здравје? 

□ Многу добро 

□ Во помала мера добро 

□ Во помала мера лошо 

□ Многу лошо 

13. Што мислиш, дали алкохолот, ако го пиеш, влијае добро или 
лошо на твојата популарност? 

□ Многу добро 

□ Во помала мера добро 

□ Во помала мера лошо 

□ Многу лошо 

 

 



14. Што мислиш, дали алкохолот, ако го пиеш, влијае добро или 
лошо на твојата способност да се опуштиш? 

□ Многу добро 

□ Во помала мера добро 

□ Во помала мера лошо 

□ Многу лошо 

 

15. Полесно е да се вклопам во друштвото ако пијам алкохол 

□ Во потполност се согласувам 

□ Се согласувам 

□ Не сум сигурен/а 

□ Не се согласувам 

□ Воопшто не се согласувам 

 

16. Што мислиш, ако испиеш 3 пијалаци по ред, дали е тоа добро 
или лошо за твоето здравје? 

□ Многу добро 

□ Во помала мера добро 

□ Во помала мера лошо 

□ Многу лошо 

 

17. Што мислиш, ако испиеш 3 пијалаци по ред, дали е тоа добро 
или лошо за твојата популарност? 

□ Многу добро 

□ Во помала мера добро 

□ Во помала мера лошо 

□ Многу лошо 

 

18. Дали некогаш си правел/а опасни работи само поради забава? 

□ Никогаш 

□ Понекогаш 

□ Често 

□ Постојано 

 

19. Колку цигари си испушил/а во текот на целиот свој живот? 

□ Ниту една (0 цигари) 

□ Дел од една или цела цигара 

□ 2-10 цигари (помалку од пола кутија) 

□ 11-20 цигари (пола до цела кутија) 

□ 21-100 цигари (до 5 кутии) 

□ Повеќе од 100 цигари (повеќе од 5 кутии) 



20. Колку цигари си испушил/а во текот на последниот месец (30 
дена)? 

□ Ниту една, затоа што никогаш не сум пуштел/а 

□ Ниту една (0 цигари) во текот на последните 30 дена 

□ Дел од една или цела цигара 

□ 2-10 цигари (помалку од пола кутија) 

□ 11-20 цигари (пола до цела кутија) 

□ 21-100 цигари (до 5 кутии) 

□ Повеќе од 100 цигари (повеќе од 5 кутии) 

 

 

21. Колку цигари си испушил/а во текот на последните 7 дена? 

□ Ниту една, затоа што никогаш не сум пуштел/а 

□ Ниту една (0 цигари) во текот на последните 7 дена 

□ Дел од една или цела цигара 

□ 2-10 цигари (помалку од пола кутија) 

□ 11-20 цигари (пола до цела кутија) 

□ 21-100 цигари (до 5 кутии) 

□ Повеќе од 100 цигари (повеќе од 5 кутии) 

 

22. Ако не сакаш да пушиш цигара кога некој ќе ти понуди, колку би 
ти било лесно или тешко да кажеш „НЕ“ кога си на забава со 
друштво? 

□ Многу лесно 

□ Прилично лесно 

□ Прилично тешко 

□ Многу тешко 

23. Ако не сакаш да пушиш цигара кога некој ќе ти понуди, колку би 
ти било лесно или тешко да кажеш „НЕ“ кога си кај близок/а 
другар/ка, а неговите/нејзините родители не се дома? 

□ Многу лесно 

□ Прилично лесно 

□ Прилично тешко 

□ Многу тешко 

24. Ако не сакаш да пушиш цигара кога некој ќе ти понуди, колку би 
ти било лесно или тешко да кажеш „НЕ“ кога го поминуваш времето 
со друштво после училиште, но не кај некого дома? 

□ Многу лесно 

□ Прилично лесно 

□ Прилично тешко 

□ Многу тешко 

 



 

25. Дали мислиш дека ќе испушиш цигара во наредните 3 месеци? 

□ Сигурно да  

□ Вројатно да 

□ Веројатно не 

□ Сигурно не 

 

26. Дали твојот најдобар/а другар/ка пуши? 

□ Да 

□ Не 

□ Не знам 

□ Немам најдобар/а другар/ка 

 

27. Што мислиш, колку од твоите другари/ки пушат? 

□ Сите 

□ Повеќето 

□ Околу половина 

□ Некои 

□ Никој 

 

 

28. Што мислиш, колку седмоодделенци во училиштето пушат? 

□ Сите 

□ Повеќето 

□ Околу половина 

□ Некои 

□ Никој 

 

29. Што мислиш, дали пушењето влијае добро или лошо на твоето 
здравје? 

□ Многу добро 

□ Во мала мера добро 

□ Во мала мера лошо 

□ Многу лошо 

 

30. Што мислиш, дали пушењето влијае добро или лошо врз твојата 
популарност? 

□ Многу добро 

□ Во мала мера добро 

□ Во мала мера лошо 

□ Многу лошо 



31. Што мислиш, дали пушењето влијае добро или лошо врз твојата 
способност да се опуштиш? 

□ Многу добро 

□ Во мала мера добро 

□ Во мала мера лошо 

□ Многу лошо 

 

32. Полесно е да се вклопам во друштвото ако пушам. 

□ Во потполност се согласувам 

□ Се согласувам 

□ Не сум сигурен/на 

□ Не се согласувам 

□ Воопшто не се согласувам 

 

33. Моите родители знаат каде сум после училиште. 

□ Никогаш 

□ Ретко 

□ Понекогаш 

□ Обично 

□ Секогаш 

34. Колку пати си користел/а марихуана (исто така позната како 
трева) во текот на целиот свој живот? 

□ Никогаш 

□ 1-2 пати 

□ 3-5 пати 

□ 6-9 пати 

□ 10 или повеќе пати 

35. Колку пати си користел/а марихуана во текот на последниот 
месец (30 дена)? 

□ Никогаш не сум користел/а марихуана 

□ Ниту еднаш (0 пати) во текот на последните 30 дена 

□ 1-2 пати 

□ 3-5 пати 

□ 6-9 пати 

□ 10 или повеќе пати 

36. Ако не сакаш да земеш марихуана кога некој ќе ти понуди, колку 
би ти било лесно или тешко да кажеш „НЕ“ кога си на забава со 
друштво? 

□ Многу лесно 

□ Прилично лесно 

□ Прилично тешко 

□ Многу тешко 



37. Ако не сакаш да земеш марихуана кога некој ќе ти понуди, колку 
би ти било лесно или тешко да кажеш „НЕ“ кога си кај близок 
другар/ка а неговите/нејзините родители не се дома? 

□ Многу лесно 

□ Прилично лесно 

□ Прилично тешко 

□ Многу тешко 

 

38. Ако не сакаш да земеш марихуана кога некој ќе ти понуди, колку 
би ти било лесно или тешко да кажеш „НЕ“ кога поминуваш време 
со друштвото после училиште, но не кај некого дома? 

□ Многу лесно 

□ Прилично лесно 

□ Прилично тешко 

□ Многу тешко 

 

39. Дали мислиш дека ќе пушиш марихуана во наредните 3 месеци? 

□ Сигурно да 

□ Веројатно да 

□ Веројатно не 

□ Сигурно не 

 

40. Дали твојот најдобар другар/ка пуши марихуана? 

□ Да  

□ Не 

□ Не знам 

□ Немам најдобар/а другар/ка 

 

41. Што мислиш, колку твои другар/ки користат марихуана? 

□ Сите 

□ Повеќето 

□ Околу половина 

□ Некои 

□ Никој 

 

42. Што мислиш, колку седмоодделенци во училиштето користат 
марихуана? 

□ Сите 

□ Повеќето 

□ Околу половина 

□ Некои 

□ Никој 



43. Што мислиш, дали пушењето марихуана е добро или лошо на 
твоето здравје? 

□ Многу добро 

□ Во помала мера добро 

□ Во помала мера лошо 

□ Многу лошо 

 

44. Што мислиш, дали пушењето марихуана влијае добро или лошо 
на твојата популарност? 

□ Многу добро 

□ Во помала мера добро 

□ Во помала мера лошо 

□ Многу лошо 

 

45. Што мислиш, дали пушењето марихуана влијае добро или лошо 
на твојата способност да се опуштиш? 

□ Многу добро 

□ Во помала мера добро 

□ Во помала мера лошо 

□ Многу лошо 

 

46. Што мислиш, колку седмоодделенци во училиштето користат 
кокаин или крек? 

□ Сите 

□ Повеќето 

□ Околу половина 

□ Некои 

□ Никој 

 

47. Што мислиш, дали користењето кокаин или крек е добро или 
лошо на твоето здравје? 

□ Многу добро 

□ Во помала мера добро 

□ Во помала мера лошо 

□ Многу лошо 

 

48. Што мислиш, дали користењето кокаин или крек влијае добро 
или лошо на твојата популарност? 

□ Многу добро 

□ Во помала мера добро 

□ Во помала мера лошо 

□ Многу лошо 



49. Што мислиш, дали користењето кокаин или крек влијае добро 
или лошо на твојата способност да се опуштиш? 

□ Многу добро 

□ Во помала мера добро 

□ Во помала мера лошо 

□ Многу лошо 

 

50. До каде би сакал/а да стигнеш со школувањето? 

□ Да завршам основно училиште 

□ Да завршам средно училиште/гимназија 

□ Да завршам вишо образованите после средното училиште 

□ Да завршам факултет 

□ Да се образувам понатаму по завршување на факултетот 

 

51. Кога ми е досадно (и немам што да правам), можам да 
пронајдам нешто интересно да правам. 

□ Секогаш 

□ Обично 

□ Понекогаш 

□ Ретко 

□ Никогаш 

52. Дали постои возрасна личност која е одговорна за тебе со која го 
поминуваш времето откако ќе завршат часовите во училиште па до 
вечерата (дома, на училиште или на неко трето место)? 

□ Никогаш 

□ Ретко 

□ Понекогаш 

□ Обично 

□ Секогаш 

53. За да останам во моето друштво, морам да ги правам повеќето 
работи кои тие ќе ми ги кажат. 

□ Во потполност се согласувам 

□ Се согласувам 

□ Не сум сигурен/а 

□ Не се согласувам 

□ Воопшто не се согласувам 

54. До каде мислиш дека навистина ќе стигнеш со школувањето? 

□ Ќе завршам основно училиште 

□ Ќе завршам средно училиште/гимназија 

□ Ќе завршам вишо образование после средното 
училиште/гимназијата 

□ Ќе завршам факултет  

□ Ќе се образувам и понатаму по завршување на факултетот 



55. Се трудам да го правам она што родителите го бараат од мене. 

□ Секогаш 

□ Обично 

□ Понекогаш 

□ Ретко 

□ Никогаш 

 

56. Колку ти е лесно или тешко да воспоставиш однос со другите 
луѓе? 

□ Многу тешко 

□ Прилично тешко 

□ Прилично лесно 

□ Многу лесно 

 

57. Моите родители внимателно го следат мојот успех во 
училиштето. 

□ Секогаш 

□ Обично 

□ Понекогаш 

□ Ретко 

□ Никогаш 

58. Се трудам да го правам она што моите блиски другари/ки го 
бараат од мене. 

□ Секогаш 

□ Обично 

□ Понекогаш 

□ Ретко 

□ Никогаш 

 

 

59. Колку често застануваш за да размислиш за тоа како твоите 
одлуки можат да им помогнат на другите или да ги повредат, пред 
нешто да направиш? 

□ Никогаш 

□ Ретко 

□ Понекогаш 

□ Обично 

□ Секогаш 

 

 

 

 



60. Наставниците во училиштето очекуваат од учениците вредно да 
работат и да имаат добар успех. 

□ Во потполност се согласувам 

□ Се согласувам 

□ Не сум сигурен/а 

□ Не се согласувам 

□ Воопшто не се согласувам 

 
61. Кога сум под стрес знам што да правам за да се опуштам. 

□ Секогаш 

□ Обично 

□ Понекогаш 

□ Ретко 

□ Никогаш 

 
62. Можам да се занимавам со работи кои нема да ме доведат во 
неволја. 

□ Секогаш 

□ Обично 

□ Понекогаш 

□ Ретко 

□ Никогаш 

63. Се трудам да го направам она што го очекуваат од мене 
наставниците. 

□ Секогаш 

□ Обично 

□ Понекогаш 

□ Ретко 

□ Никогаш 

 

64. Колку често застануваш за да размислиш за тоа како твоите 
одлуки можат да ти помогнат или да те повредат, пред нешто да 
направиш? 

□ Никогаш 

□ Ретко 

□ Понекогаш 

□ Обично 

□ Секогаш 

 

65. Откако си во овој клас, дали на час вежбавте да кажете „НЕ“ на 
цигара, алкохол или на забранети дроги? 

□ Да  

□ Не 

 



66. Откако си во овој клас, дали на час разговаравте зошто 
пушењето, алкохолот или користењето на забранети дроги влијае 
лошо на твоето здравје? 

□ Да  

□ Не 

 

67. Откако си во овој клас, дали на час разговаравте како да ги 
одбегнувате активности кои вклучуваат дрога или алкохол? 

□ Да  

□ Не 

 

Ти благодарам на одговорите.  

Те молам да го предадеш пополнетиот прашалник кај 
наставникот/наставничката. 



 

Анкета за задоволството на ученикот 

 

 
1. Дали и колку сте задоволни од учеството во оваа програма? 

Многу ми се допадна Ми се допадна 
Нити ми се допадна, 
нити ми е одбивна 

Не ми се допадна Ми беше одбивна 

     

 

2. Дали можете да неведете само две работи кои најмногу Ви се допаднаа во оваа програма? 

1- _______________________________________________________ 

2- _______________________________________________________ 

 

 

3. Дали можете да наведете само две работи кои не Ви се допаднаа во оваа програма? 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

  



 

4. Кои програмски теми најмногу Ви се допаднаа? (одберете само една) 

 
1 – Влегување во тинејџерска доба; патување низ адолесценција 

 
 5 – Зајакнување на семејните односи 

 2 – Стекнување на самодоверба и вештина за комуникација   6 – Донесување на здрави одлуки 

 
3 – Начини на позитивно управување со емоциите   

 
 7 – Поставување на цели за здрав живот 

 
4 – Подобрување на односите со врсниците   

 
 

8 – Заклучоци; развој на сопствени 
потенцијали 

  

 

5. Кои програмски теми најмалку Ви се допаднаа? 

 1 - Влегување во тинејџерска доба; патување низ 
адолесценција 

  
5 - Зајакнување на семејните односи 

 2 - Стекнување на самодоверба и вештина за комуникација   6 - Донесување на здрави одлуки 

 3 - Начини на позитивно управување со емоциите     7 - Поставување на цели за здрав живот 

 4 - Подобрување на односите со врсниците     8 - Заклучоци; развој на сопствени потенцијали 

 

 

 

  



6. Дали мислите дека програмата Ви помогна да одговорите на прашањата кои сте ги имале во врска со самиот/самата 
себе и со своите одлуки? 

Многу Да И така и така Не Ни најмалку Не знам 
      

  
7. Дали мислите дека програмата Ви го промени начинот на кој се доживувате себеси? 

Многу Да И така и така Не Ни најмалку Не знам 
      

 
8. Сега, по учеството во програмата, дали знаете повеќе за последиците од користење на цигари, алкохол и други 

наркотици?  

Многу Да И така и така Не Ни најмалку Не знам 
      

 
9. Дали мислите дека програмата ги подобри односите помеѓу Вас и Вашите другари/другарки од училиште? 

Многу Да И така и така Не Ни најмалку Не знам 
      

 
10. Дали мислите дека оваа програма ги подобри односите помеѓу Вас и Вашите наставници/ наставнички? 

Многу Да И така и така Не Ни најмалку Не знам 
      

 
11. Дали би сакале да имате слични програми и во продолжение на образованието?   

Да Не 
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