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Електронско истражување во основните и средните училишта во Република Македонија

1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
n

Прашалникот се наоѓа на интернет страната http://prasalnik.pmio.mk.

n

На секое училиште му е доделена единствена шифра која се користи за да
може да се најави за пополнување на прашалникот.

n

На прашањата се одговара редоследно - може да се премине на следното
прашање откако ќе се одговори на претходното.

n

Ако не се одговори според барањата на прашањето, не може да се премине
на следното прашање.

n

По одговарањето на едно прашање, постои можност за враќање на претходните
прашања и, по потреба, да се коригираат претходно дадените одговори.

n

Пополнувањето на прашалникот може да се направи во повеќе наврати,
при што секоја промена се зачувува и подоцна може да се продолжи од таму
каде што се застанало.

n

За движење од едно прашање на друго и избирање на одговорите при пополнување
на прашалникот, покрај глувчето, може да се користи и тастатурата со притискање
на „Tab“ копчето.

n

За зголемување на изгледот на прашалникот (текстот) може да се користи
комбинација од копчиња, без разлика на тоа каков интернет прелистувач е во
употреба (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari…):
o

Кај Windows и Linux оперативни системи:
- за зголемување се притискa на „Ctrl“ и „+“;
- за намалување се притиска на „Ctrl“ и „-“.

o

Кај Mac OS X оперативни системи:
- за зголемување се притиска на „command“ и „+“;
- за намалување се притиска на „command” и „-“.

n

Крајниот приказ на прашањата и вашите одговори може да се испечати
со притискање на копчињата „Ctrl“ и „P“ („command“ и „P“ за Mac OS X).

n

По пополнувањето на прашалникот потребно е да се притисне на копчето
„Заврши со прашалникот“.
ПО ОВА, ПРАШАЛНИКОТ СЕ СМЕТА ЗА КОНЕЧЕН И НЕ СЕ ВОЗМОЖНИ
ПОНАТАМОШНИ ПРОМЕНИ ВО ОДГОВОРИТЕ!
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2 ПОЧЕТНА СТРАНА
По отварањето на интернет страницата http://prasalnik.pmio.mk,
добивате општи информации за
проектот и прашалникот. На дното од страната има две копчиња:
едно води кон „Корисничкото
упатство“, кое ги содржи инструкциите за пополнување на
прашалникот, а другото води кон
„Прашалникот“ и овозможува
да се започне со негово пополнување.

3 НАЈАВА НА СИСТЕМОТ
Со притискање на „Продолжете
кон прашалникот“ доаѓате до
страницата за најава во прашалникот. Од понудените полиња треба да ја изберете општината во која што се наоѓа Вашето училиште, името на Вашето
училиште и потоа да ја внесете
шифрата. Со притискање на копчето „Најави се!“ го отворате прашалникот.

4 ОТВОРАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ
На следната страна се отвора
првото прашање од прашалникот. Во случај прашалникот да е
веќе започнат (доколку веќе е
одговорено некое прашање од
претходната најава) се прикажува прашањето кое што се одговарало последно.
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5 ОПЦИИ ЗА: следно и претходно прашање, напредување во пополнувањето
нa прашалникот, промена на јазикот и одјава од системот
Во секој момент од пополнувањето на прашалникот може да се направи промена на јазикот (горе
лево). Напредувањето во пополнување на прашалникот се покажува во горниот централен дел. На
десната страна (горе) се наоѓа копчето за одјава од системот. Под секое прашање се наоѓаат две
копчиња: црвено, кое води кон претходното прашање и зелено, кое води кон следното.

Со избор на „Помош“ можете да одберете „Контакт“ (кое ќе ги прикаже информациите за лицата со
кои може да контактирате доколку ви треба помош во пополнувањето) или „Упатство“ преку кое
може да се погледне и да се отпечати корисничкото упатство.
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6 ВИДОВИ ПРАШАЊА И ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ГРЕШКА
Во прашалникот постојат повеќе
видови прашања: со избор на
еден одговор, со избор на повеќе одговори, со пополнување на
полиња со броеви и комбинација од претходните видови.

При евентуална грешка во внесувањето на податоците се прикажува напомена со информација во што се состои грешката
и/или како да се коригира.
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7 ЦЕЛОСЕН ПРЕГЛЕД И ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ
Кога ќе се одговори на сите прашања, на последната страна се прикажува копче „Заврши со прашалникот“. За да се вратите на некое од претходните прашања (за да ги проверите Вашите одговори
или да направите некаква промена), притиснете го копчето „Претходно“.

За целосен преглед на сите одговори се притиска на обележаното копче во текстот. Потоа ќе
се отвори страница на која се
прикажани сите одговори на пополнетиот прашалник.

По пополнувањето на прашалникот потребно е да притиснете на копчето „Заврши со
прашалникот”.
ПО ОВА ПРАШАЛНИКОТ СЕ
СМЕТА ЗА КОНЕЧЕН И НЕ СЕ
ВОЗМОЖНИ ПОНАТАМОШНИ
ПРОМЕНИ ВО ОДГОВОРИТЕ!

Оваа проектна активност се реализира во соработка со
Центарот за човекови права и разрешување конфликти (ЦЧПРК).
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