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АНКЕТА О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ
ADULT EDUCATION SURVEY
Републички завод за статистику Републике Српске први пут објављује резултате
Анкете о образовању одраслих. Анкетом о образовању одраслих прикупљају се подаци
о учешћу лица старости од 25 до 64 године у формалном и неформалном образовању
и информалном учењу у претходних 12 мјесеци од дана анкетирања. Анкета је
спроведена у периоду од 1. фебруара до 31. марта 2017. године.

The Republika Srpska Institute of Statistics is publishing the results of the Adult
Education Survey for the first time. The Adult Education Survey serves to collect data on the
participation of persons aged between 25 and 64 in formal and non-formal education and in nonformal learning during the 12 months prior to the day of interviewing. The survey was carried out
between 1st February and 31st March 2017.

У Републици Српској, у посљедњих 12 мјесеци од дана анкетирања, у
формалном и/или неформалном образовању учествовало је 10,07% одраслих, док
89,93% одраслих није учествовало ни у формалном, ни у неформалном образовању.
У формалном образовању учествовало је 2,32% одраслих, а у неформалном 8,52%
одраслих.

In Republika Srpska, 10.07% of adults participated in formal and/or non-formal
education during the 12 months prior to the day of interviewing, while 89.93% of adults did not
participate in either formal or non-formal education. During this period, 2.32% of adults
participated in formal education, while 8.52% of them participated in non-formal education.

У информалном учењу, у посљедњих 12 мјесеци од дана анкетирања,
учествовало је 74,0% лица.

During the 12 months prior to the day of interviewing, 74.0% of persons participated
in informal learning.

Подаци у овом Саопштењу прикупљени су путем Анкете о образовању
одраслих (АОО).

(AES).

Data in this Release were obtained through the Adult Education Survey

Одрасли који нису учествовали у образовању
Adults who have not participated in education
89,93%

Одрасли који су учествовали у образовању
Adults who have participated in education
10,07%

Графикон 1. Учешће одраслих у формалном и/или неформалном образовању, 2016–2017.
Graph 1. Participation of adults in/or formal and non-formal education, 2016–2017
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Графикон 2. Одрасли који су учествовали у образовању према полу, 2016–2017.
Graph 2. Adults who participated in education by sex, 2016–2017
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Графикон 3. Oдрасли који су учествовали у образовању према радном статусу,
2016–2017.
Graph 3. Adults who participated in education by labour status, 2016–2017
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1. ОДРАСЛИ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У ФОРМАЛНОМ И/ИЛИ НЕФОРМАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ ПРЕМА ПОЛУ, 2016-2017.
ADULTS WHO PARTICIPATED IN FORMAL AND/OR NON – FORMAL EDUCATION BY SEX, 2016-2017
Учешће одраслих у формалном и/или неформалном образовању
Participation of adults in formal and/or non-formal education

Одрасли који
нису учествовали
у формалном
и/или
неформалном
образовању
Adults who have
not participated in
formal and/or nonformal education

укупно
total

учешће само у
формалном образовању
participation in formal
education only

учешће само у
неформалном образовању
participation in non-formal
education only

учешће у формалном и
неформалном
образовању
participation in formal and
non—formal education

УКУПНО

10,07

1,54

7,74

0,78

89,93

TOTAL

Мушки

10,26

1,62

7,85

0,80

89,74

Male

Женски

9,81

1,45

7,60

0,76

90,19

Female

2. ОДРАСЛИ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У ИНФОРМАЛНОМ УЧЕЊУ ПРЕМА ПОЛУ, 2016-2017.
ADULTS WHO PARTICIPATED IN INFORMAL LEARNING BY SEX, 2016-2017
Одрасли који
Учешће одраслих
нису учествовали
у информалном
у информалном
учењу
учењу
Participation of
Adults who have
adults in informal
not participated in
learning
informal learning
УКУПНО

74,00

26,00

TOTAL

Мушки

74,47

25,53

Male

Женски

73,40

26,60

Female

3. ОДРАСЛИ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У НЕФОРМАЛНОM ОБРАЗОВАЊУ ПРЕМА ВРСТИ АКТИВНОСТИ И ПОЛУ, 2016-2017.
ADULTS WHO PARTICIPATED IN NON – FORMAL EDUCATION BY TYPE OF ACTIVITIES AND SEX, 2016-2017
Учешће одраслих у појединим врстама активности неформалног образовања
Participation of adults in individual activities of non-formal education
практично оспособљавање на
радном мјесту које
подразумијева планиране
периоде образовања, обуке или
радионице или
оспособљавања директно на
приватни часови код
курсеви на радном
семинари на радном
радном мјесту, а организована
плаћеног наставника
мјесту или у
мјесту или у слободно
су од стране послодавца уз
или инструктора
слободно вријеме
вријеме
помоћ додијељеног наставника
private lessons with the
courses at the
workshops or seminars
guided-on-the-job training,which
aid of a teacher or tutor
workplace or in your
at the workplace or in
means planned
for whom this is a paid
free time
free time
periods of education,
activity
instruction or training directly at the
workplace, organised by the
employer with the aid of a
designated teacher/instructor
УКУПНО

3,84

3,63

2,43

0,25

TOTAL

Мушки

3,62

3,05

3,15

0,19

Male

Женски

4,13

4,38

1,50

0,32

Female
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА

METHODOLOGICAL EXPLANATIONS

Подаци у овом саопштењу објављени су на основу спроведене Анкете о
образовању одраслих у 2017. години. Анкета о образовању одраслих (Adult
Education Survey) спроведена је према јединственој методологији прописаној од
Еуростата, што обезбеђује међународну упоредивост података. Анкетом су
обухваћена лица старости од 25 до 64 године која живе у приватним
домаћинствима како би се добили подаци о учешћу ових лица у формалном и
неформалном образовању и информалном учењу.

Data in this Release are released based on the Adult Education Survey carried out in 2017.
The Adult Education Survey was carried out pursuant to the uniform methodology issued
by Eurostat, thus ensuring international comparability of the data. The survey covers
persons aged between 25 and 64 who live in private households, in order to obtain data on
the participation of these persons in formal and non-formal education and in informal
learning.

Анкета је спроведена на бази узорка коришћењем CAPI методе (употребом
лаптопа за унос података). Оквир за избор узорка Анкете о образовању
одраслих је списак домаћинстава из Мастер узорка из 2009. године.

The survey is a sample-based survey, carried out using the CAPI method (using laptops
for data entry). The sampling framework for the Adult Education Survey is the household
list from the Master Sample from 2009.

Узорак за АОО је троетапни стратифицирани узорак, а састојао се из сљедећих
етапа:
Прва етапа узорковања била је одабир пописних кругова из Мастер
узорка по методи једноставног случајног избора. Дакле, узорак се
дијелио на ентитете и према густини насељености (урбано и
рурално).
У другој етапи, методом једноставног случајног одабира, бирана су
домаћинства која улазе у сваки претходно дефинисани стратум.
У трећој етапи, случајним одабиром анкетар је на терену бирао
једног члана домаћинства циљане добне групе (25-64 године) важне
за Анкету о образовању одраслих.

The AES sample is a three-stage stratified sample, consisting of the following stages:

Узевши у обзир наведене етапе избора узорка, изабрани узорак за Републику
Српску садржавао је 3 300 домаћинстава са бар једним чланом доби 25-64
године. Од укупног броја 1 701 је градско домаћинство, а 1 599 су остала
домаћинства. У узорак је урачуната стопа неодговора од 20%.

Given the above stages of sample selection, the selected sample for Republika Srpska
consisted of 3,300 households with at least one member aged between 25 and 64. Of
the total number, 1,701 were urban households, while there were 1,599 other
households.

Анкета је реализована у периоду од 1. фебруара до 31. марта 2017. године, а
референтни перид био је посљедњих 12 мјесеци од дана анкетирања.

The survey was carried between 1st February and 31st March 2017, with the reference
period of the 12 months prior to the day of interviewing.

Формално образовање је учење усмјерено од стране наставника или инструктора
након чега се стиче одређени ниво образовања (основно, средње или високо
образовање) у образовним установама, а према наставним плановима и
програмима одобреним од надлежних образовних власти.

Formal education refers to learning guided by a teacher or instructor, after which a
certain level of education (primary, secondary or higher education) is attained in
educational institutions, following the curricula approved by the competent educational
authorities.

Неформално образовање може да се спроводити унутар или изван образовних
установа и укључује особе свих старосних група. Води стицању квалификација које
нису признате као формалне, али може резултирати добијањем неке дипломе или
потврде. Обично се одвија у облику кратких курсева, радионица или семинара.

Non-formal education may be provided in educational institutions or out of them, while it
includes persons of all age groups. Non-formal education leads to a qualification which
is not recognised as formal, but it may result in obtaining a degree or certificate. It is
usually provided through courses, workshops or seminars.

Информално учење је стицање знања кроз свакодневне активности. То је облик
учења које је намјерно или свјесно, али не и институционализовано. Информално
учење може укључивати активности учења које се догађају у породици, на радном
мјесту, у локалној заједници и у свакодневном животу. Попут формалног и
неформалног образовања, информално учење разликује се од ненамјерног или
учења путем искуства.

Informal learning is acquiring knowledge through everyday activities. It is a form of
learning that is deliberate and intentional, but is not institutionalized. Informal learning
may include learning activities that occur in the family, in the work place, in the local
community, or in daily life. As formal and non-formal education, informal learning differs
from unintentional learning or learning through experience.

Најважније је постојање намјере појединца да нешто научи.

The individual’s intention to learn something is crucial.

-

-

The first stage was the selection of enumeration areas from the Master
Sample, using the method of simple random sampling. Therefore, the
sample was divided into entities and according to the density of population
(urban and rural).
The second stage involved the selection of households belonging to each
pre-defined stratum, using the method of simple random sampling.
In the third stage, during the fieldwork, the enumerator randomly selected
an individual in the household, belonging to the target age group (25 to 64
years) relevant for the Adult Education Survey.

Знакови и скраћенице
- нема појаве

Symbols and abbreviations
- no occurrence
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