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ВОВЕД
Намената на оваа Збирка е да ве поддржи во вашите напори да воведете широка палета на 
теми (овде организирани во три главни области – личен и социјален развој, граѓанско 
образование и волонтерски проекти) – во вашата работа со деца и млади, и во и надвор од 
училниците, како дел од неформалното образование. 
Воведот во овие теми несомнено ги развива граѓанските компетенции – знаењето, 
вештините и ставовите што ги карактеризираат децата и младите како активни членови на 
заедницата во која живеат, и во исто време ги охрабрува подобро да се запознаат и изразат 
себеси и нивниот идентитет. Веруваме дека сѐ ова заедно придонесува кон нивното 
подобро разбирање на комплексноста на светот во кој живееме и кај нив ги развива 
вредностите на толеранцијата, славењето на различностите и гради чувство на длабока 
заемна почит за сите членови на планетата Земја, вклучувајќи ја и самата планета како 
единствена мрежа што не поврзува сите нас. Исто така сакаме да ве охрабриме и вас 
подлабоко да ги проучите овие теми и да ги примените во контекст на образованието, па да 
дизајнирате и изведете различни акции заедно со вашите ученици – акции што вашата 
животна средина ќе ја направат подобра, поубава, подготвена за повеќе уживање, 
позабавно и похумано место... за сите вас. 
Ова е третото издание на Збирката и претставува адаптирана и освежена верзија на 
претходното издание (од 2017 г.) што е резултат на групата автори вклучени во проектот 
„Започни ја промената“ (2017 – 2019 г.). Ви носиме нова верзија на Збирката во рамки на 
новиот меѓународен проект „Започни ја промената! – создавање генерација на креатори на 
промена преку интеркултурно образование и волонтерство“ (2020 – 2023 г.), имплементиран 
од Форумот за слобода во образованието во партнерство со организациите од Хрватска, 
Португалија, Северна Македонија и Белгија (Основно училиште „Иван Мештровиќ“, Мрежа 
на центри за образовни политики, Инова+, Група училишта Хозе Естевао, Македонски 
центар за граѓанско образование, Државно средно училиште „Никола Карев“ Струмица и 
СИРИУС Мрежа за политики за образование на мигранти). 
Иако претходната 2020-та година ни донесе огромни глобални промени, темите од Збирката 
сѐ уште се релевантни и, можеби повеќе од кога и да е, бараат особено внимание. Со оглед 
на тоа што во овој проект интензивно работиме на темата на поддржувањето на гласот на 
учениците, дополнително ви го насочуваме вниманието кон фактот дека секоја од 
активностите може да ја искористите како можност да ги поттикнете учениците да работат 
на нивни идеи и проекти, навистина да направите промени со нив, не за нив. 
Работилниците се дизајнирани така што курсот е опишан на почетокот на секоја 
работилница, по што следуваат повеќе информации што може да ви помогнат да подготвите 
еден вид работен лист за учениците и/или повеќе информации за вас. Горниот десен агол ја 
индицира проценетата возраст за која може да се применува одредена тема, веруваме дека 
вие најдобро ќе знаете што и кога е применливо за возраста и нивото на компетенции на 
децата и младите со кои работите, и ќе знаете како да ја изберете и адаптирате 
предложената содржина. 
Имајте на ум дека во некои од темите авторите го имаат разработено општествениот 
контекст на Хрватска, во некои други на Европа, додека во повеќето работилници на секој од 
вас е препуштено да ги истражува општествениот контекст во кој се наоѓате, конкретните 
примери и другите важни информации што ќе ви помогнат да ја развиете конкретната тема. 
И тоа секогаш можете да го направите и со самите ученици – истражувачката работа 
дополнително ќе ги активира и ќе ги поттикне да го запознаат светот во којшто живеат. 
Некои од опфатените теми може да бараат дополнителни часови за квалитетна разработка. 
Некои од нив, поради нивната специфичност и сеопфатност, ќе бараат дополнителна 
подготовка од ваша страна, па овде ве поттикнуваме дополнително да ги истражите овие 
теми и да посетувате континуирана професионална обука за овие области. 
Секоја промена започнува со секој од нас. Освен тоа, како што многу убаво ни раскажа Клод 
М. Штајнер во неговата „Топла нежна сказна“ (Claude M. Steiner, “Warm Fuzzy Tale”) – 
единствениот начин да имаме повеќе Нежност (топли зборови, љубов, хуманост, разбирање, 
толеранција...) е слободно да ги споделуваме со сите околу нас. Споделувањето и давањето, 
но исто така и застанувањето во наша одбрана и во одбрана на другите и на нашата 
средина, тоа е она што навистина ја започнува промената. И ако парафразираме еден од 
насловите на нашите работилници – нека започне од мене, од тебе, од нас!
Уредниците



СОДРЖИНА
ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ

ОВА СУМ ЈАС!
МОЈОТ КОЛАЖ
ДАЛИ Е COOL ДА СЕ БИДЕ ПОСЕБЕН?
ПОЧУВСТВУВАЈ ГО ПОТОКОТ
МОЈОТ ЕЛЕМЕНТ
ОД ИНСПИРАЦИЈА ДО АКЦИЈА
НА СВОЈ ТЕРЕН СО ЕМОЦИИТЕ? 
ЗАСТАНИ ВО СВОЈА ОДБРАНА!
И ШТО СЕГА ...?
ШТО ТИ Е ПРОВОКАТОР?
ЗБОГУМ НАСИЛСТВО! ДОБРЕ ДОЈДЕ ТОЛЕРАНЦИЈА!
КУТИЈА НА СРЕЌАТА
СОНУВАМ УЧИЛИШТЕ

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА СИТЕ
КАКО ПЕПЕЛАШКА ГИ ДОБИ СВОИТЕ ПРАВА
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА СПОРЕД НАС
ГАЛЕРИЈА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
ПОПУЛИЗАМ
КОИ СЕ БЕГАЛЦИТЕ?
СИТЕ НИЕ СМЕ ДЕЦА НА ОВОЈ СВЕТ
МИТОВИ И ФАКТИ
КОЈ ЌЕ ВЛАДЕЕ СО БРОДОЛОМЦИТЕ?
КАДЕ СУМ ЈАС? – РАЗЛИЧНИ УЛОГИ ВО ОПШТЕСТВОТО
ДАЈ НИ ГИ НАШИТЕ… ДНЕВНИ МЕДИУМИ
РАЗЛИЧНИ ПОГЛЕДИ НА ИСТАТА ПРИКАЗНА
СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ ВО МЕДИУМИТЕ
НАПРАВИ ГО ТВОЕТО ЛИЦЕ СРЕЌНО ЛИЦЕ
БЕЗБЕДЕН ЛЕТ ВО САЈБЕРСВЕТОТ
ОДРЖЛИВО УЧИЛИШТЕ
ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЕКТИ
НЕКА ЗАПОЧНЕ ОД МЕНЕ
ГО МЕНУВАМ СВЕТОТ
ЗГОЛЕМИ ГО ВОЛонтерството
ЈАС, ВОЛОНТЕР!
ОД ПОТРЕБИ ДО ИДЕИ ЗА ПРОЕКТИ



ОВА СУМ ЈАС! 
Погодно за: ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ОПШТЕСТВЕНИ 
НАУКИ, УМЕТНОСТИ, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА СО ТУТОРОТ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: идентитет, улоги, јас, самопочит, претстава за себе

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да ја зголемат својата самосвесност 
• да разберат различни „столбови“ на идентитетот 
• да ги запознаат, прифатат и да прават разлика меѓу статичните и динамичките карактерни 

особини 
• да ја развијат својата самопочит 
• да се изразат на креативен начин 
• да работат добро во група и да формираат врски 

ШТО ВИ Е ПОТРЕБНО: работниот лист Ова сум јас, моливи, боици.

ЧЕКОРИ:
На почетокот на учениците ќе им биде дадено следново упатство:                                                                                           
Размислете за себеси и опишете се во 10 збора на лист хартија.  
По неколку минути, прашајте ги учениците: На што прво помисливте?  
Напишете неколку од одговорите и групирајте ги со вашите ученици. Зборуваа ли за нивниот 
изглед, карактерни особини, од каде доаѓаат...? 
Потоа продолжете: Денес ќе го разгледаме концептот за идентитетот и ќе започнеме да 
разбираме како бил создаден вашиот идентитет и од што се состои. Ќе видиме дали е статичен 
или променлив, и до кој степен можете да го оформите. Вашето чувство за себе ќе биде од голема 
важност во вашиот понатамошен живот и ќе влијае на тоа како ќе се чувствувате во врска со 
себеси и вашиот карактер, како и на вашите самопочит и самоприфаќање.  
Земете го вашиот работен лист „Ова сум јас“ и напишете ги нештата што сметате дека се 
најважни за вашиот идентитет – помислете на големите нешта, но исто така и на малите. 
Фокусирајте се на она што ви е навистина важно во моментов.  
Откако учениците ќе завршат, дискутирајте во група и проверете кои особини, карактеристики и 
улоги ги примениле.  

ПРАШАЊА ЗА ДИСКУСИЈА: 
• Што наведовте како ваши главни карактерни особини (наречени и „столбови“ на идентитетот)? 
• Дали некогаш сте се соочиле со стереотипизација, или дискриминација поради некој аспект од 

вашиот идентитет? Кој? Што мислите за луѓето кои лошо се однесуваат со некои луѓе поради 
нивните лични карактеристики?  

• Кои ви се омилените аспекти на вашиот идентитет?  
• Кои аспекти од вашиот идентитет ги земате „здраво за готово“ и воопшто не размислувате за 

нив?  

Покажете им на учениците листа на составните елементи што го сочинуваат идентитетот (видете 
го работниот лист ‘Од што се состои идентитетот?’ на следната страна), и прашајте ги дали 
нешто недостасува на листата. Можеби ќе бидете изненадени од одговорите на вашите ученици! 
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Од што се состои идентитетот? 
Нашиот идентитет во голема мера е оформен од тоа како се гледаме 
себеси. Оваа слика се развива во текот на нашиот живот, особено за време 
на детството и адолесценцијата. Се состои од искуства, врски, карактерни 
особини и од тоа како ние ги толкуваме овие нешта. Некои од „столбовите“ 
т.е. својствата на идентитетот се набројани овде, а колку тие се важни варира 
во текот на нашиот живот.

Возраст
Пол

Име и презиме
Изглед: физички 

карактеристики 
(висина, тежина, боја 
и стил на коса...), што 

носиме
Потекло: вашето 

семејство, 
националност, религија, 

јазик

Училиште во кое одите
Што работите

Вашето соседство
Финансиски статус

Пријателства
Врски (момче/девојка, 

партнерства)
Здравствена и физичка 

состојба
Карактерни особини

Однесување и одлуки
Хобија, интереси, стил 

на живот
Вредности и цели (што 
ви е навистина важно и 
кон што се стремите)

Историски и географски 
контекст на местото 

во кое живеете

РАБОТЕН ЛИСТ 

ОВА СУМ ЈАС 



Страна  1

МОЈОТ КОЛАЖ  
Погодно за: УМЕТНОСТИ, РАБОТА СО ТУТОРОТ, ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ    

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: колаж, слика за себе, идентитет, самосвест 

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:
• да ја перципираат и зајакнат нивната слика за себе 
• да развијат свесност за личните идентитети и идентитетите на нивните соученици 
• да ја зајакнат групната динамика и односите 
• да ја подобрат техниката колаж 

ШТО ВИ Е ПОТРЕБНО: многу шарени списанија за колажот (можат да ги донесат самите ученици), 
ножици и лепак/селотејп, постери во голем формат  

ЧЕКОРИ:   
Започнете со вовед: Секоја личност е уникатна и единствена. Секој од нас се разликува од сите 
други, и исто така се менуваме со текот на времето. Денес ќе бидеме креативни и секој ќе направи 
постер што го отсликува. Покажете ни кои сте, што сакате, што ви е важно, што ви се допаѓа и 
какви се вашите цели. Користете хартија, списанија, споделувајте ги. Користете и слики и зборови. 
Дајте му име на вашиот постер. На крајот, потпишете се на задната страна. 
Замолете ги учениците да се поделат во парови и да го покажат својот постер на партнерот. 
Направете изложба и дајте им на учениците доволно време да ги погледнат постерите на своите 
соученици и ако сакаат да си поставуваат прашања. 

Постерите може да ги изложите на видливо место во училницата, па по одредено време направете 
ги уште еднаш.  

ПРАШАЊА ЗА ДИСКУСИЈА:  
• Како се чувствувавте додека го правевте постерот? Што ви се допадна најмногу?  
• Како се чувствувате сега? Ви се допаѓа ли вашиот постер?  
• Како ги направивте постерите? Дали автоматски ги препознавте сликите и зборовите со кои 

се чувствувате поврзани, или прво помисливте на концепт и потоа започнавте да барате 
слики? Ви беше ли тешко да најдете слики што ќе го претставуваат вашиот идентитет? 
Што направивте потоа?  

• Кој сака да ни каже нешто повеќе за својот постер? 

ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/МОЈОТ КОЛАЖ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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 ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/ МОЈОТ КОЛАЖ  

Автор: Грег Госел, http://www.greggossel.com/

Извор: http://gabrielaaizcorbe.blogspot.hr/2008/08/greg-gossel-retro-comics-americanos.html

Грег Госел е уметник роден во 1982 година во Висконсин и живее во 
Минеаполис, САД. Неговите многуслојни дела ја илустрираат визуелната 
историја на промената и процесите што во исто време ја претставуваат и ја 
осудуваат поп културата; тој користи колажи, слики од екраните и сликарска 
техника. Неговите дела се изложени ширум САД и Европа.

Во зависност од возраста на вашите ученици, може да им покажете 
примери на уметници кои во својата уметност се фокусираат на темата на 
идентитетот.  



Страна  1

ДАЛИ Е COOL ДА СЕ 
БИДЕ ПОСЕБЕН?    
Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, ОПШТЕСТВЕНО НАУКИ, УМЕТНОСТ, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ   

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: индивидуалност, различности, малцинство, мнозинство, се издвојува, 
стереотип 

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:   
• да идентификуваат дали припаѓаат на малцинска и/или мнозинска група и да развијат 

самодоверба тоа да го искажат 
• да ја разберат и прифатат различноста 
• да ја зајакнат самопочитта 
• да се изразат со самоувереност 
• да работат добро во група и да формираат врски 

ШТО ВИ Е ПОТРЕБНО: работен лист ‘Дали е cool да се биде посебен?’, боици, празни постери

ЧЕКОРИ: 
Започнете ја работилницата со групна активност. Мозаик – секоја група треба да замисли и да 
нацрта предмет што има број на делови ист како и бројот на учениците во групата. Потоа секој од 
учениците во својот дел пишува некои од карактеристиките по кои се издвојува во споредба со 
другите од групата. Групите потоа ги споделуваат своите мозаици едни со други, запознавајќи се 
подобро и откривајќи нови нешта за своите соученици.   

Продолжете со поставување прашања:  
• Што ве прави различни од соучениците? Дали е добро да се биде различен? 
• Ви се допаѓа ли да минувате време со луѓе што се слични или различни на вас? Зошто? На 

пример, ако ве прашам кои три нешта најмногу ви се допаѓаат, што би рекле? Има ли шанса 
да имате нешто заедничко?  

• Сте биле ли некогаш дел од ‘малцинство’? Кога?  
• Сте биле ли некогаш во послаба позиција од некој друг? Што значи тоа?  
• На кои начини можеме да припаѓаме на ‘малцинство’?  

Потоа продолжете: Со помош на работниот лист, секој од вас треба да ги препознае начините на 
кои сте привилегирани (припаѓате на мнозинство или помоќна група), но исто така и начините на 
кои сте малцинство, послаби од останатите. Напишете како се справувате со овие карактеристики 
и како ги прифаќате. Изберете една од вашите карактеристики што значи дека имате повеќе или 
помалку моќ во групата/општеството. Понекогаш, одредена карактеристика може да значи повеќе 
или помалку моќ во исто време. Кажете на вашиот соученик (или на мала група) што е тоа и како 
лично се справувате со оваа карактеристика.  
На крајот, дискутирајте со вашите ученици како тие се чувствувале за време на активноста и што 
научиле. Групите или паровите што сакаат да кажат нешто повеќе за она што го научиле можат да 
го сторат тоа. Прашајте ги дали одредена карактеристика или група карактеристики не дефинира 
како личности.  

ПРАШАЊА ЗА ДИСКУСИЈА: 
• Дали некогаш сте биле стереотипизирани или дискриминирани поради некоја од вашите 

карактерни особини? Која?  
• Што мислите за луѓето што лошо се однесуваат кон други луѓе затоа што тие се различни? 

Зошто мислите дека се однесуваат на ваков начин?  
• Како треба да реагираме кога ќе сретнеме личност што има предрасуди во однос на нас? Што 

се случува кога едно цело општество има предрасуди кон луѓето како нас?  

Можна дополнителна активност: во помали групи размислете за една ваша 
сопствена порака, песна или постер за прифаќањето и ценењето на различноста. 

ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/ 
ДАЛИ Е COOL ДА СЕ БИДЕ ПОСЕБЕН?  
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Страна  2

Карактеристики што ми се заеднички со повеќето или со многу од моите врсници:

Карактеристики по кои се издвојувам: 

Колку удобно се чувствуваш ако се издвојуваш? Како би сакал другите да те третираат?

РАБОТЕН ЛИСТ

ДАЛИ Е COOL ДА СЕ БИДЕ 
ПОСЕБЕН? 

ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/ 
ДАЛИ Е COOL ДА СЕ БИДЕ ПОСЕБЕН? 



Страна   1

ПОЧУВСТВУВАЈ ГО 
ПОТОКОТ 
Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, УМЕТНОСТИ, 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК, ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, 
ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
    
КЛУЧНИ ЗБОРОВИ:  потокот, фокус, концентрација 

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:   
• да ја развијат својата самодоверба 
• да ги идентификуваат активностите во кои  

најмногу уживаат 
• ги споделуваат своите интереси со другите 
• ја зајакнуваат самопочитта 
• ги зајакнуваат комуникациските вештини 
• ги препознаваат и почитуваат индивидуалните  

интереси и вредности.  

ШТО ВИ Е ПОТРЕБНО: Работен лист Ова е нај!, моливи, боици 

ЧЕКОРИ: 
Прво, кажете им на учениците која е вашата омилена активност и опишете им како се чувствувавте 
последниот пат додека го работевте тоа. Може да е која било активност на која сте комплетно 
посветени додека ја правите, и идеално, треба да е нешто што ви помага да се развивате како 
личност. Обидете се да ги опишете чувствата што оваа активност ги инспирира во вас, и ако е 
можно покажете им нешто поврзано со активноста (предмет што сте го направиле или вештина 
што ја имате) и поттикнете ги да поставуваат прашања.  
Потоа, поттикнете ги вашите ученици да размислат за тоа која активност ги обзема нив, што тие 
уживаат да ја прават. Дајте им неколку минути. Ако сакаат можат да ги запишат одговорите.  
Потоа продолжете: Сите имаме некои нешта во животот во кои уживаме и кои прават „да 
се заборавиме“. Со тоа не мислам гледање телевизија, спиење, јадење и слични нешта каде што 
остануваме пасивни. Треба да е нешто што активно го правиме. Некои психолози овие искуства ги 
нарекуваат „потокот“ и ги сметаат за многу важни за нашата психолошка благосостојба и среќа.  
Прашајте ги: Која ви е омилената активност, кога сте активно вклучени?  
Напишете го на табла она што ќе ви го кажат учениците, и дискутирајте накратко.  
Прашајте ги учениците: Земете го работниот лист и нацртајте како се чувствувате додека сте 
обземени од оваа активност. Присетете се каде сте, што  правите, со кого сте и што е најдоброто 
за таа активност.  
Потоа, во мали групи, кажете им да другите за вашата активност „во потокот“.  

ПРАШАЊА ЗА ДИСКУСИЈА:  
• Има ли некоја активност што ви е заедничка, во која уживаат многу од вас?  
• Го чувствувате ли „потокот“? Што мислите?  
• Зошто се важни овие искуства?  
• Што се случува ако некоја личност чувствува дека нема нешто такво во својот живот? На кои 

активности можат да се посветат и какви се последиците?  
• Дали некогаш се чувствувате вака и на училиште – како да сте комплетно апсорбирани во она 

што го правите?  
• Според вас, како треба да изгледа еден школски час со повеќе „поток“?  
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Концептот за потокот беше 
преземен од теоријата за потокот 
на Чиксентмихаји (Csikszentmi-
halyija)  (1996 г.). Потокот е нешто 
што комплетно нѐ обзема и 
облева додека го правиме, па како 
резултат го губиме чувството за 
простор и време. Потокот опишан 
на ваков начин психолозите го 
сметаат како важен за целокупната 
благосостојба на личноста. 



Изберете и нацртајте ја вашата омилена активност. Нацртајте како се чувствувате додека ја 
правите активноста.

Кажете му на вашиот партнер или на групата како се чувствувате додека го правите ова и 
што го прави тоа толку прекрасно.  

Страна  2

ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/ПОЧУВСТВУВАЈ ГО ПОТОКОТ   

ОВА Е НАЈ! 
РАБОТЕН ЛИСТ  



Страна  1

МОЈОТ ЕЛЕМЕНТ 
Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ     

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: вештини, избор на кариера, талент, личен развој, препознавање на 
сопствените интереси

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да ја развијат свеста за нивните вештини и способности 
• подобро да ги идентификуваат нивните интереси и вредности 
• да развијат самосвесност  
• да ги дефинираат животните цели и вештини 
• да се охрабрат самите себе и да ја препознаат важноста на охрабрувањето на другите. 

ШТО ВИ ТРЕБА: Работните листови „Откриј го твојот елемент“ и „Холандовиот шестоаголник“. 

ЧЕКОРИ: 
Започнете со воведна дискусија: Денес ќе зборуваме за вашите таленти! Дали мислите дека секој 
од вас има некои таленти? Зошто? Како дозна те во што сте добри и што ве интересира? Дали 
веќе го откривте тоа? Сосема е нормално уште да барате во што сте добри на ваша возраст. Има 
ли некој од вас со активен интерес надвор од училиштето? Кажете ни повеќе за тоа.

Покажете им го на учениците работниот лист „Откриј го твојот елемент“ и замолете ги да ја 
пополнат вежбата во парови.  

ПРАШАЊА ЗА ДИСКУСИЈА:
• Колку ви беше лесно да го пронајдете својот елемент? Имате ли повеќе од еден?  
• Кој е вашиот заклучок?  
• Кога би морале да бирате помеѓу она во што сте добри и она што го сакате, што би избрале?  
• Колкумина од вас би избрале кариера само поради полесно вработување или подобра плата?  
• Ќе ги следите ли советите на вашите родители или вашите лични интереси, и зошто?  
• Кои кариери постојат денес за кои вашите родители не ни слушнале?  
• Каде би можеле да лежат вашите вештини и таленти? Како би ги групирале активностите и 

талентите на луѓето?  

По дискусијата, запознајте ги вашите ученици со типологијата на кариери според Холанд (или некој 
сличен концепт поврзан со таленти/професии) и зборувајте за тоа со нив. Пополнете ја вежбата 
„Холандовиот шестоаголник“ (во прилогот). Нагласете го фактот дека во повеќето современи 
професии важно е да се имаат вештини во неколку области. Ако сакате, кажете им за вашиот 
пат, т.е. вашата приказна за тоа како ја избравте вашата кариера или како развивте некоја ваша 
вештина.  

Како можеме да им помогнеме на младите да ја пронајдат 
својата „искра“ или вокација во животот?  
       Преку:

1. препознавање и ценење на нивната „искра“;  
2. создавање можности за испробување различни активности;  
3. внимателно слушање кога зборуваат за нешто што ги 

интересира;  
4. давање поддршка;  
5. заземање на улогата на лица на кои тие се угледуваат и 

споделување на нашите лични интереси и „искри“ и  
6. вклучување на овие активности во наставната програма.  

(William Damon: The Path to Purpose: Helping Our Children Find Their Calling in 
Life. 2008.)
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Концептот за „елементот“ е заснован на книгата „Елементот: Како откривањето на вашата 
страст ќе промени сѐ“ од Сер Кен Робинзон (2010 г.). Елемент е точката во која природниот 
талент се среќава со личната страст. Ова е местото на кое луѓето се чувствуваат најмногу 
свои, инспирирани и способни да ги постигнат своите највисоки нивоа.

ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/МОЈОТ ЕЛЕМЕНТ   

Страна  2

ОТКРИЈ ГО ТВОЈОТ 
ЕЛЕМЕНТ!

Напишете по неколку нешта во секоја од колоните (нешта што ги сакате, во кои сте добри, 
нешта што ви се допаѓа да ги правите и нешта за кои имате поддршка), и откријте каде сите 
тие се преклопуваат. Она што се појавува во повеќето колони може да е вашиот елемент! 

 РАБОТЕН ЛИСТ 1

Ми треба помош со = 
Имам можност да = Ми се допаѓа + Добар/добра сум во +      Многу сакам + 



ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/МОЈОТ ЕЛЕМЕНТ  

Страна   3

РАБОТЕН ЛИСТ 2 

ХОЛАНДОВАТА 
ТИПОЛОГИЈА НА 

КАРИЕРИ 

Конвенционални – работа со 
бројки, податоци, организација 
и уредување  

Претприемнички – 
менаџмент, убедување, 
продавање идеи и производи  

Социјални – помагање на други, 
настава, давање нега, давање 
информации 

Уметнички – театар, сликање, 
танц, музика, пишување, рачни 
изработки 

Истражувачки – разбирање 
и решавање научни и 
математички проблеми  

Реалистични – работа со алат, 
производи, храна, механички 
предмети, технички цртежи, 
растенија, животни, да се имаат 
физички вештини  



ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/МОЈОТ ЕЛЕМЕНТ  
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ХОЛАНДОВИОТ 
ШЕСТОАГОЛНИК

Земете предвид колку за вас е важна секоја од овие активности и колку ви се допаѓа.  
Потоа обидете се да одберете до три области за кои сметате дека ви се силна страна. Која 
кариера би ви овозможила да ги покажете сите ваши квалитети?

РАБОТЕН ЛИСТ 3

Во секој дел од шестоаголникот напишете ги вештините и искуствата што ги имате во таа 
област:  

1. Реалистични/Работници: во што сте вешти?  
2. Истражувачки/Мислители: каков тип на проблеми сакате да решавате?  
3. Уметнички: што сакате да создавате и како се изразувате креативно?  
4. Социјални: Кому и како сакате да му помагате?  
5. Претприемнички: кои нешта ги започнувате самите, па другите ве следат?  
6. Конвенционални/Организатори: На кои начини сте уредни и добро организирани?  

Холандовиот шестоаголник широко се употребува за да им се помогне на луѓето да 
се разберат себеси и како насока при нивниот избор на кариера. Беше развиен од 
американскиот психолог Џон Л. Холанд (1959 г.). 



ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/ 
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Страна  1

ОД ИНСПИРАЦИЈА ДО 
АКЦИЈА 
Погодно за:  РАБОТА СО ТУТОРОТ, ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
    
КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: интервју, охрабрување, давање поддршка, менторство  

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:  
• подобро да се запознаат едни со други 
• да вежбаат активно слушање 
• да ги подобрат вештините за интервјуирање 
• да развијат свест за сопствените цели и да изберат приоритети 
• да научат да планираат 

ШТО ВИ Е ПОТРЕБНО: работните листови Инспиративно интервју и Моите желби и цели

ЧЕКОРИ: 

      Прв дел: Моментот кога...
Поделете ги учениците во парови и замолете ги да се сетат на некој одличен момент за нив оваа 
година. Може да е нешто што го постигнале, нешто на што се гордеат или нешто на што работеле. 
Може да е и нешто што ги направило многу среќни и што е важно за нив. Нивната задача е да го 
опишат тој момент на соученикот со колку што е можно повеќе детали, а нивниот партнер мора 
внимателно да ги слуша. Некои ученици потоа може да споделат како им било работењето заедно 
и што научиле.  
Како вовед, кажете им на учениците дека ќе работите на лично планирање и на утврдување и 
реализација на цели, што е важна животна вештина. Прашајте ги зошто мислат дека ја работат  
активноста Моментот кога... Нагласете дека оваа активност може да открие многу за нештата што 
ги цениме и што ни значат, и дека тоа е темелот за поставување на нашите важни животни цели, 
затоа што ние си поставуваме цели за самите себе, а не поради другите.  

Втор дел: Инспиративно интервју 
Продолжете да работите во парови и дајте им нова задача на учениците. Секој ученик ќе 
постави цел, а нивниот соученик ќе го примени методот на интервју за да им помогне детално 
да испланираат. Ако некој ученик не е решителен за својата цел, нивниот партнер може да им 
постави неколку прашања за да дознае што им е главниот фокус и во која област би сакале да 
работат. Може да е нешто што му се допаѓа на ученикот или нешто што му значи, или нешто што 
сметаат дека им недостига и би сакале да го прават подобро/повеќе. Важно е да постои мотивација 
и учениците да имаат силни чувства за својата цел. Потоа секој од паровите продолжува со 
интервјуто применувајќи ги четирите прашања од следната фаза.

ПРАШАЊА ЗА ДИСКУСИЈА:
• Како ви се допадна работата во парови? 
• Како ви беше кога поставувавте прашања, и како ви беше додека одговаравте на прашањата 

и зборувавте за себе?  
• Што сфативте и научивте?  
• Мислите ли дека е важно да се планира или може да се остави нештата да се одвиваат по 

својот тек? Кога е пожелно да се избере првиот, а кога вториот начин?  
• Што можете да направите кога не сте добри во нешто и имате проблеми со достигнувањето 

на вашата цел?



ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/ 
ОД ИНСПИРАЦИЈА ДО АКЦИЈА   

Страна  2

Друг начин да се започне оваа работилница (во зависност од времето што го имате на 
располагање) е активноста наречена Река на учењето. Ова е креативна активност во која 
на голем лист хартија учениците цртаат и бојат река што го претставува нивниот живот 
од раѓањето до моментов. Потоа учениците користат симболи, илустрации или зборови 
за да означат важни знаења или вештини што ги стекнале, клучни моменти и луѓе од 
кои научиле најмногу.  

ЧЕТИРИ ПРАШАЊА ЗА ИНТЕРВЈУТО: 

1. Која е вашата цел во моментот? Изберете цел за која би сакале да зборувате денес. 

2. Замислете ја вашата идеална иднина! Продолжете да замислувате! Како се гледате 
себеси откако ќе ја исполните вашата цел? Како точно изгледа тоа?  

3. Како ќе стигнете до таму? На кој начин ќе го постигнете тоа?  

4. Што ќе направите прво (почнувајќи од денес или утре) и кој ќе ви помогне?  



Страна   3

Истражувањето преку позитивното (Appreciative Inquiry, AI) 
во 1980-тите за прв пат го воведоа Дејвид Куперајдер и Суреш 

Шриваства, двајца професори на Факултетот за менаџмент 
„Ведерхед“ на Универзитетот „Кејс Вестерн Резерв“. Се работи за 
модел што се стреми да ги вклучи заинтересираните страни во 
промена што сами ќе ја определат. Авторите сакаа да нагласат 

дека пристапот со решавање проблеми не е секогаш најдобриот 
пристап, туку дека ни се потребни попозитивни начини за 

истражување на идеи што ќе ги развиваме.  

ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/ 
ОД ИНСПИРАЦИЈА ДО АКЦИЈА  

ИНСПИРАТИВНО ИНТЕРВЈУ 
РАБОТЕН ЛИСТ 1 

Работете во парови. Дознајте колку што можете повеќе за вашиот партнер и поставете му/ѝ 
прашања што ќе му/ѝ помогнат да ја дефинира својата цел и план. Следете ги четирите 
сегменти:  

ЦЕЛ 

Која е целта на која би сакал/а да работиш во моментов?  
Ако вашиот партнер има проблеми со дефинирање на својата цел, поставете му/ѝ некое од 
следниве прашања:  
Во што уживаш најмногу? Што те прави среќна и што ти е интересно? Има ли нешто во што 
целосно се губиш додека го правиш тоа? Кога се чувствуваш дека си токму таму каде што 
треба да бидеш? Во што си најдобар/ра? Што мислат другите дека ти е јака страна? Сега што 
мислиш дека е твојата цел?  

ВИЗИЈА 

Замисли си ја идеалната иднина каде што комплетно си ги остварил/а твоите цели! Како 
изгледа? Што правиш ти, како изгледаш, кој друг е таму? Што е следното?  

ДОСТИГНУВАЊЕ 

Сега направи план – што е најважното нешто што треба да го направиш за да ја постигнеш 
твојата цел? Што треба да научиш, да направиш и да вежбаш за да го постигнеш тоа? Кои 
вештини треба да ги развиеш? Кој е твојот пат и како сметаш дека ќе ја постигнеш твојата 
цел?  

ПРВИ ЧЕКОРИ 

А сега – да започнеме! Помисли на првите чекори што треба да ги направиш. Што ќе 
направиш прво? Кој може да ти помогне? Со кого треба да зборуваш прво? И што потоа? 
Колку време ќе ти треба? Што може да ти биде предизвик сега, а што подоцна? Како ќе го 
решиш тоа?  

Потоа, сменете ги улогите! 
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ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/ 
ОД ИНСПИРАЦИЈА ДО АКЦИЈА   

МОИТЕ ЖЕЛБИ И ЦЕЛИ
РАБОТЕН ЛИСТ 2 

МОЈАТА ИДНИНА 
- што би сакал да 

постигнам

ДОБАР ВО...  - што 
сакам да научам и 
подобрам

ВРСКИ - каква 
личност сакам да 
бидам

ЈАС - мојот 
идентитет; 
каква личност 
сакам да 
станам

ВОЛОНТИРАЊЕ 
- на кој начин 
сакам да 
придонесам 
кон 
заедницата

ИЗГЛЕД И 
ЗДРАВЈЕ -  
што можам 
да направам 
за моето 
тело и мојот        
изглед

Размислете за вас и вашиот живот во наредните пет години. Проучете ги поединечните 
делови од вашиот живот и дефинирајте различни цели за секој од деловите! Можете да 
пишувате во цветните ливчиња или во вашата „скришна“ тетратка.  

Слободно додајте дополнителни цветни ливчиња (идеи: Што сакам да искусам, да видам, 
како и каде сакам да живеам... ) 
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ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/НА СВОЈ ТЕРЕН СО 
ЕМОЦИИТЕ    

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

НА СВОЈ ТЕРЕН СО 
ЕМОЦИИТЕ? 
Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 
УМЕТНОСТИ, АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: вештини, емоционална интелигенција, управување (справување) со емоции, 
комуникација

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:  
• да станат свесни за сопствените емоции и ситуациите што ги предизвикуваат 
• да ја разберат важноста и улогата на емоциите за благосостојбата и врските 
• да зборуваат за себеси во група и активно да ги слушаат другите 
• да го развијат начинот на изразување и на справување со емоциите.

ШТО ВИ ТРЕБА: празна хартија за постери, фломастери или пастели во боја, работен лист Речник на 
емоции.

ЧЕКОРИ:
На вашите ученици раскажете им приказна за едно момче (или девојче) што имало „лош ден“. Добил 
лоша оценка на училиште, се скарал со еден пријател, паднал од велосипедот пред сите на училиште и 
открил дека брат му му земал нешто без да го праша. Како друга опција, на учениците може да им кажете 
да работат во групи и да замислат еден „лош ден“ за да видите кои настани им се стресни и фрустрирачки.  
Зборувајте со нив за таквите настани, прашајте ги за некои слични нешта што можеби се случиле 
неодамна, како тие се чувствувале и што направиле. Кажете дека темата на денот ќе бидат чувствата и 
како се справуваме со нив. Прашајте ги за различните начини на кои луѓето се справуваат со емоциите и 
дали знаат примери каде што луѓето се справувале со своите емоции на комплетно различен начин (на 
пример не ги покажуваат, не ги изразуваат или се комплетно обземени од емоции и нештата ги сфаќаат 
премногу сериозно, итн.) Дискутирајте зошто ова е важно и кои проблеми можат да произлезат од лошото 
справување со нашите емоции или неразбирањето на нашите чувства. Можете дури и да ја поврзете оваа 
тема  со темата за партнерството и првите романтични врски каде што емоционалните компетенции и 
комуникациските вештини играат клучна улога.  
Потоа, поделете ги учениците во мали групи. Секоја група ќе работи со различна емоција. Имињата на 
групите се: Тага, Страв (или анксиозност, или загриженост), Лутина и Среќа.  

Задачата е да се одговорат следните прашања индивидуално, и потоа да се дискутираат во групата:   

• Што значи ова чувство за мене? Колку силно го чувствувам?  
• Што ми е тешко кај ова чувство?  
• Што научив за ова до сега?  
• Како можам да го разберам ова чувство и да го прифатам како дел од мојот живот?   

Потоа учениците прават постери за чувството што го дискутира нивната група. Потоа секоја група 
треба да го презентира она што го заклучила и заклучоците да ги сподели со соучениците. 

ПРАШАЊА ЗА ДИСКУСИЈА 
• Ти се допаѓа ли да работиш во помали групи?  
• Можеше ли да бидеш целосно искрен? 
• Што сфати и што научи?  
• Како  можат чувствата да ни помогнат, а како можат да ни ги отежнат нештата?  
• Кои чувства ги знаете освен четирите чувства на кои работевме?  

На крајот, покажете им го речникот на емоции (работен лист) за да им покажете колку е богато 
емоционалното искуство на луѓето. Можете да подготвите и неколку дефиниции за емоционалната 
писменост и можете накратко да коментирате за нив.  
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ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/НА СВОЈ ТЕРЕН СО 
ЕМОЦИИТЕ?     

Гледајте клипови од цртаниот филм Опаку наопаку (Inside Out), или изберете сцени од 
популарен филм што покажува силни емоции и како главниот лик се справува со нив.

Ако решите да им дадете индивидуална задача или нешто за домашна работа, секој ученик 
нека избере три емоции од Речникот на емоции по случаен избор и потоа нека напише 
приказна со тие чувства.  

Подгответе и со вашите ученици разгледајте листа интересни зборови од странски јазици 
(што постојат само во тие поединечни јазици) и кои опишуваат комплексна или специфична 
емоција. Примери: Iktsuarpok (инуитски збор што го опишува чувството на исчекување 
што ве тера постојано да погледнувате надвор да видите дали некој доаѓа), Forelsket 
(норвешки збор за еуфоријата што ја чувствувате кога започнувате да се заљубувате), Wabi-
Sabi (јапонски збор за пронаоѓање убавина во несовршеноста и непостојаноста) Saudade 
(португалски збор што го опишува меланхоличното копнеење за личност или предмет што 
се отсутни), Depaysement (француски збор што го опишува чувството кога не сте дома туку 
во странска земја или туѓо место), Schadenfreude (германски збор што опишува сатисфакција 
или задоволство што го чувствуваме за туѓата несреќа)... 
Извор: http://thoughtcatalog.com/katie-mather/2015/07/45-beautiful-untranslatable-words-
that-describe-exactly-how-youre-feeling/

РЕЧНИК НА ЕМОЦИИ
РАБОТЕН ЛИСТ  

Напуштено 
Исплашено  
Нервозно 
Осамено 
Шокирано 
Луто 
Вознемирено  
Непријатно 
Апатично 
Летаргично 
Понижено 
Посрамено 
Безвредно 
Збунето 
Заплашено 
Фрустрирано 
Повредено 

Изолирано 
Љубопитно 
Тажно 
Депресивно 
Мизерно 
Очајно 
Разочарано 
Незадоволно 
Уморно 
Изманипулирано 
Виновно 
Беспомошно 
Осамено 
Љубоморно 
Хистерично 
Лудо 
Напуштено

Ентузијастично 
Трпеливо 
Пријатно 
Задоволно 
Безбедно 
Силно 
Позитивно 
Емотивно 
Благодарно 
Сакано 
Обожувано 
Нежно 
Ценето 
Почитувано 
Ранливо 
Некомпетентно 
Отфрлено

Безнадежно 
Болно 
Нездраво 
Одбивно 
Лошо 
Сакано 
Изненадено 
Возбудено 
Смирено 
Креативно 
Фасцинирано 
Одговорно 
Среќно 
Оптимистично 
Инспирирано 
Прифатено 

Се чувствувам... 
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ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/ 
ЗАСТАНИ ВО СВОЈА ОДБРАНА!
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ЗАСТАНИ ВО СВОЈА 
ОДБРАНА!  
Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ  

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: комуникација, самодоверба и убедливост (асертивност), соработка 

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да ги поправат комуникациските вештини 
• да научат што е асертивност 
• да ги вежбаат своите реакции во стресни ситуации 
• да го подобрат активното слушање 
• да ја разберат разликата меѓу агресивно, пасивно и асертивно однесување 

ШТО ВИ ТРЕБА: работниот лист Што би направил ти?

ЧЕКОРИ:
За почеток, изберете некое неодамнешно искуство што е натера да застанете во своја одбрана и 
кога моравте да изберете каква ќе биде вашата реакција. Може да е искуство од работа, со вашето 
семејство, од соседството или на јавниот превоз. Вклучете ги учениците со тоа што ќе ги прашате 
како мислат дека сте изреагирале, што сте направиле вие и што би направиле тие во истата 
ситуација. Ако сакате дискусијата да ја направите подинамична, можете да изберете неодамнешна 
ситуација од училиштето или од одделението што привлекла поголемо внимание.   

Кажете им дека темата е изборот што секогаш го имаме за тоа како ќе реагираме, и прашајте 
ги дали можат да погодат како реагираат повеќето луѓе. Објаснете им на учениците дека луѓето 
можат да заземат пасивен или агресивен пристап кон ситуациите и прашајте ги дали разбираат 
што значи тоа. Потоа опишете го концептот за асертивноста (прилог на следната страна).   

ПРАШАЊА ЗА ДИСКУСИЈА:
• Дали пасивните и агресивните реакции се добри или лоши? Зошто? Кога се добри а кога се 

лоши?  
• Дали знаете луѓе што не велат ништо долго време и потоа „експлодираат“? Зошто се 

случуваат ваквите ситуации? На какви проблеми може да наиде ваквата личност ако го прави 
ова постојано?  

• Дајте пример за агресивна реакција. Какви проблеми имаат агресивните луѓе?  
• Какви опции имаме ако не сакаме ниту пасивна ниту агресивна реакција?  

Поделете го работниот лист Што би направил ти? Кажете им на учениците да изберат една од 
ситуациите. Извежбајте ја и глумете ја по улоги пред сите, за главниот лик да ги демонстрира сите 
реакции: пасивна реакција, агресивна реакција и убедлива самодоверба (асертивност). Можете да 
изберете „лични ситуации“ или „социјални ситуации“ во зависност од вашиот фокус, или на секоја 
група може да ѝ кажете да избере една лична и една социјална ситуација.

За да ја воведете темата на комуникацијата и соработката со другите на забавен начин, можете да 
ја започнете активноста Кула од балони. Поделете ги учениците во помали групи, каде што секоја 
група ќе добие по 10 балони и самолеплива трака долга 1 метар.  Секоја група има 10 минути да 
ја направи најголемата кула што може. На крајот, споредете ги кулите и изберете ја најдобрата. 
Би можело да биде забавно групите да кажат приказни за своите кули и да ги презентираат на 
креативен начин. За „победниците“ може да подготвите симболичен подарок.  



ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/ 
ЗАСТАНИ ВО СВОЈА ОДБРАНА!

Страна  2

Асертивноста е однесување каде што отворено и искрено застануваме во одбрана на своите 
права, желби, интереси и потреби. Свесни сме за нашите желби во одредена ситуација и 
можеме да ги искажеме – преку однесувањето, ставот, усно или на писмено. Кога сме 
асертивни, им приоѓаме на другите и започнуваме комуникација, се искажуваме отворено 
и без страв. Асеривното однесување е комплетно различна стратегија од пасивниот и од 
агресивниот пристап, главно поради поставувањето граници и почитувањето на границите 
на другите луѓе. Пасивните луѓе имаат послаби граници, што им дозволува на агресивните 
луѓе да ги искористат. Исто така се трудат да не влијаат на другите. Од друга страна, 
агресивните луѓе не ги почитуваат границите на другите луѓе и често ги повредуваат кога 
ќе се обидат да им влијаат. Можеме да станеме асертивни ако го надминеме стравот од 
искажувањето на нашето мислење и ако се обидеме да влијаеме на нашата околина на 
начин што покажува почит кон другите луѓе.  

Гледајте клип од филмовите како „Ерин Брокович“ „Храбрата Мерида“ или сличен филм 
што покажува асертивни ликови.  

ШТО БИ НАПРАВИЛ ТИ? 
РАБОТЕН ЛИСТ

Проучи ги следниве ситуации. Што би направил ти? 

ЛИЧНИ СИТУАЦИИ:

1. Мајка ти сака да ги посетите роднините, а тебе не ти се оди. Веќе ѝ го имаш кажано тоа, 
на што таа одговори дека му е роденден на чичко ти и ќе му биде мило да те види. 

2. Си слушнал дека твојот пријател кажал нешто глупаво за тебе на друг пријател. 
3. Имаш тест задутре и не си подготвен. Треба да одиш на роденденска забава (пријател на 

твојот пријател). Пријателот ти се јавува и ти врши притисок да одиш.  
4. Твојот дечко/девојка кажува нешто по малку негативно за твојот стил на облекување.  
5. Сакаш да ги убедиш мајка ти или татко ти да ти дозволат за започнеш активност што ти 

се допаѓа, иако веќе имаш неколку воннаставни активности. Ти велат дека не можеш.  
6. Ти се чини дека твојот пријател е нерасположен, но тој/таа не сака да зборува за тоа и се 

повлекува.  

СОЦИЈАЛНИ СИТУАЦИИ:

7. Забележуваш неправда на училиште: мислиш дека некои наставници ставаат полоши 
оцени на некои ученици поради нивното потекло или однесување. 

8. Ти се чини дека твоето училиште не прави доволно за да го спречи насилството меѓу 
учениците.  

9. Ти пречи кога имаш премногу тестови во еден ист ден.  
10. Во училиштето беше донесена важна одлука без да бидат консултирани и учениците. 
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И ШТО СЕГА...?  
Погодно за:  ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА СО ТУТОРОТ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: разрешување конфликти, работа во групи, групно решавање проблеми, 
комуникација 

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да ги научат основите на решавањето проблеми и комуникацијата 
• да ги подобрат комуникациските вештини 
• да ги научат основите на разрешувањето конфликти 
• да ја научат разликата помеѓу компромис и соработка 
• да ја разберат разликата помеѓу различните стилови на разрешување конфликти.  

ШТО ВИ ТРЕБА: работниот лист И што сега?, текстот Стилови на разрешување конфликти, 
фломастери, А4 листови

ЧЕКОРИ:
Кажете им на учениците дека денеска заедно ќе решавате проблеми и конфликти. Прашајте ги кој 
им е идолот на кој се угледуваат кога станува збор за решавање конфликти, и зошто. Зборувајте 
за различните начини и најчестите пристапи што луѓето ги користат кога работат на проблем или 
решаваат конфликт.  
Покажете им го моделот на петте стилови на решавање конфликти (прилог на следната страна) и 
прашајте ги дали се препознаваат себеси во некои или во сите стилови, и кој стил најмногу им се 
допаѓа. Можете да зборувате за предностите и недостатоците на секој од стиловите. Потоа кажете 
им дека сега ќе работите на вистинска ситуација.  
Ако во моментот има конфликт во вашето училиште или одделение, би било идеално да го 
искористите за оваа работилница затоа што е вистинско искуство. Сепак, ако одлучите да не 
работите со вистинско искуство (затоа што ситуацијата е деликатна или ви е тешко да бидете 
неутрални), измислете неколку проблем ситуации што би можело да претставуваат предизвик за 
група пријатели, колеги, врсници или семејство.  
Можни примери што би можеле да ги користите:  
 

• Во вашата училница некои ученици го поддржуваат носењето на училишни униформи, а 
некои се против.  

• Има нова личност во вашата група пријатели. Некои од вас сакаат да се дружат со оваа нова 
личност, а некои не сакаат.  

• Член на вашето семејство мисли дека тој или таа треба да има своја соба, но друг член 
посакуваа таа соба да стане заедничка работна соба.  

• ... (учениците исто така можат да понудат примери и ситуации што им се интересни и важни) 

Поделете го работниот лист „И што сега...?“ на мали групи. Учениците треба да коментираат за 
дадената ситуација и потоа да поминат низ петте стила на решавање конфликти и да ја замислат 
реакцијата во секој од стиловите и каков тип на решение би бил понуден. Проверете го секој стил 
заедно и внимателно проверете дали учениците ја разбрале поентата на секој стил или им се 
потребни дополнителни објаснувања. Може да ги поканите и да би покажат или одглумат реакција 
во секој од стиловите. 

ПРАШАЊА ЗА ДИСКУСИЈА:
• Кој стил ви беше најлесен да го опишете, а кој најтежок и зошто? 
• Што го прави секој стил позитивен или негативен?  
• Дали знаете некој што е добар во соработка?  
• Каков тип на личност е тој/таа?  
• Препознавате ли други стилови кај луѓе што ги познавате? 
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СТИЛОВИ НА РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ 

 Дали знаете за типичните пет начини на кои групите или поединците се справуваат со 
конфликт? Ги нарекуваме стилови на разрешување конфликти.  

 1. НАТПРЕВАРУВАЊЕ – има личност или неколку лица со силно влијание и моќ и тие се 
обидуваат да го постигнат сопственото решение на различен начин. Тие може дури и да ги 
нападнат оние што не се согласуваат со нив и понекогаш можат да бидат и агресивни.   

 2. УДОВОЛУВАЊЕ – таквите луѓе најчесто се дружељубиви и љубезни и нив им е важно 
сите да бидат среќни. Тие можат лесно да се прилагодат. Тие понекогаш работат против 
сопствените цели и не мислат на нивните лични потреби, па со текот на времето можат да 
станат многу незадоволни. Понекогаш прашањето не им е важно па не инсистираат да се 
постапи според нивното решение. 

 3. ИЗБЕГНУВАЊЕ – Овие луѓе избегнуваат конфронтација по секоја цена. За нив 
конфронтациите се екстремно напорни и непријатни. Ако ја избереме оваа стратегија, ќе се 
преправаме дека проблемот не постои или воопшто не е сериозен.  

 4. КОМПРОМИС – кога ситуацијата не е толку важна, а сепак мораме да решиме некој 
проблем, тогаш преговараме и „тргуваме“ со другата страна. Двете страни попуштаат по 
малку за да дојдат до решение што е прифатливо за сите, барем делумно. Ова понекогаш е 
навистина потребно.  

 5. СОРАБОТКА – оваа стратегија го вреднува секого подеднакво и сите учесници активно 
работат за да најдат идеално решение. Решението не мора да биде совршено, но треба 
да е доволно добро за да биде прифатливо за сите. Понекогаш е потребно малку подолго 
време за да се постигне ваков резултат, и потребна е комуникација меѓу сите во групата. 
Ова решение прави сите да се чувствуваат како победници иако тие можеби се откажале 
од некои од своите барања, затоа што секој од членовите се чувствува дека им е важен на 
другите членови. 

Секој од овие стилови понекогаш е потребен и позитивен, а стилот на соработка генерално се 
смета како најдобриот за комплексни групни проблеми, затоа што „две глави мислат попаметно 
од една“ и важно е на подолг рок сите да бидат среќни. За овој стил важно е сите да бидат вклучени 
и да ја застапуваат својата позиција! 

Опишаните стилови на разрешување конфликти се засновани на моделот наречен „Моделот 
Томас-Килман“. Беше развиен во 1974 година од страна на двајца психолози, Кенет Томас и Ралф 
Килман. Опишува како поединците ги избираат стиловите кога се соочени со конфликт. 
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Можете да направите и дополнителна активност наречена Еден молив – двајца 
ученици. Учениците треба да се поделат во парови. На секој пар му се дава лист хартија 
и фломастер. Задачата им е да нацртаат цртеж држејќи го фломастерот заедно. Важно е 
да цртаат во комплетна тишина, без да се договорат што ќе цртаат. За оваа задача дајте 
им една минута. Откако ќе го завршат првиот дел од задачата, кажете им дека сега секој 
од нив треба да нацрта посебен цртеж, повторно во тишина и без претходен договор, 
држејќи го фломастерот заедно. Добиваат по една минута и за втората задача. Откако 
ќе завршат, кажете им да ви ги покажат двата цртежи и прашајте ги сите парови како се 
чувствувале додека го цртале првиот и вториот цртеж. Имаше ли конфликт, дали успеаја 
да се договорат (без да смеат да зборуваат), дали некој ги наметна своите идеи, итн. 
На учениците оваа активност им е забавна, иако е мошне сериозна и отвара можност 
за дискусија како лицата се справуваат со конфликтни или стресни ситуации кога 
соработуваат со други. Ако работите со постари ученици, можете да им предложите да 
ги анализираат своите постапки за време на цртањето и да се обидат да го дефинираат 
нивното однесување во оваа потенцијално конфликтна ситуација. 



Страна 4

ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/И ШТО СЕГА...? 

И ШТО СЕГА...? 
РАБОТЕН ЛИСТ

Изберете проблематична ситуација што би сакале да ја разрешите, или ситуација од 
претходната листа. Замислете дека сте еден од учесниците и можете да изберете една од 
следните реакции. Опишете што би направиле во секој од случаите.

Опишете што би рекле/направиле во секој од овие стилови:

1. Натпреварување

2. Удоволување

3.Избегнување

4. Компромис

5. Соработка
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ШТО ТИ Е 
ПРОВОКАТОР?   
Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: провокатор, конфликт, позитивен резултат,  
сличности, разлики

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:
• да ги препознаат и разберат своите провокатори 
• да заклучат дека конфликтот може да има  

позитивен резултат 
• да го препознаваат контекстот на конфликтите во  

секојдневниот живот 

ШТО ВИ ТРЕБА: Хартија во А4 формат, работен лист 

ЧЕКОРИ:   
Поделете ги учениците во парови, поврзувајќи ученици што најчесто не се дружат, за да можат 
подобро да се запознаат и да сфатат дека не се толку различни колку што си мислеле. Поделете 
им листови и кажете им на учениците дека ќе користат Венови дијаграми за да ги откријат 
взаемните разлики и сличности со тоа што ќе си поставуваат прашања за хобијата, омилената 
храна, семејството, итн. (учениците ги пишуваат сличностите во пресекот каде што круговите се 
преклопуваат и секој ги пишува разликите во преостанатиот дел од нивниот круг). Предложете им 
на учениците да споделат некои примери со соучениците. Целта на оваа активност е да се поттикне 
свеста за тоа дека сите сме различни, но дека исто така имаме многу заеднички сличности.  

 Дајте им на вашите ученици нешто за што ќе размислуваат: Што можете да заклучите врз основа 
на оваа активност? Дали има некој во одделението којшто не успеа да најде никакви сличности со 
нивниот партнер? Научивте ли нешто ново за вашиот соученик? Денешната тема е КОНФЛИКТ. 
Што е конфликт? (Поттикнете ги учениците заедно да смислат дефиниција).  
Продолжете со следниве прашања: Дали мислите дека конфликтот произлегува од сличностите 
или разликите? (бараниот одговор е двете: од сличностите – ако ги имаме истите потреби во исто 
време, и разликите – ако не можеме да се договориме за вредностите, потребите, целите) 
Која боја е конфликтот? Учениците треба да изберат боја што ги потсетува на конфликт. Учениците 
веројатно ќе изберат бои што ги поврзуваат со негативен резултат од конфликти (црн, црвен). 
Целта е да се поттикнат учениците да разберат дека сите луѓе имаат тенденција конфликтите да ги 
гледаат како нешто негативно, а вашата задача е да ги натерате да видат дека конфликтите може 
да имаат различни бои и да резултираат во нешто позитивно. Поттикнете ги учениците да се сетат 
на неколку примери за конфликт со позитивни резултати (подобро запознавање на потребите 
на другите луѓе, подобро запознавање на самите себе, работа на комуникациските вештини, 
подобрување на односите со другите).  
Во поголеми или помали конфликти стапуваме на секојдневна основа. Поттикнете ги учениците 
да размислат дали веќе имале конфликт или несогласување тој ден. Кажете им на учениците 
дека сега ќе работите со директната причина за конфликт – нашите провокатори. Прашања за 
учениците: Што мислите дека може да е провокатор во одредена ситуација? Целта е да станеме 
свесни за нашите провокатори за да станеме свесни за емоциите што тие ги предизвикуваат, 
за да можеме да ги контролираме нашите реакции. Објаснете им на учениците дека понекогаш 
конфликтот произлегува од провокатор, а не од вистински проблем.  

 Поделете ги работните листови.

ВЕНОВ ДИЈАГРАМ

име на ученикот            име на ученикот 



  ПРОВОКАТОРИ
РАБОТЕН ЛИСТ
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ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/ШТО ТИ Е ПРОВОКАТОР?  

Моите провокатори 

Кои зборови ми се провокатори?

Кои невербални знаци ми се 
провокатори? 

Како знам дека сум лут?

Потребно ли е многу време за да се 
налутам или се случува брзо? 

Како се чувствувам 

Што можеш да направиш за да ги контролираш реакциите предизвикани од твоите 
провокатори?  

Конфронтацијата може да ни помогне да запознаеме друга личност, да зборуваме за нашите 
проблеми, мисли, потреби, но исто така ни помага да станеме потолерантни и посвесни за 
потребите на другите луѓе. Сепак, ако конфронтацијата не се решава, може да доведе до 
насилство. Сетете се на пример за ова.  
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ЗБОГУМ НАСИЛСТВО! 
ДОБРЕ ДОЈДЕ 
ТОЛЕРАНЦИЈА!     
Погодно за:  РАБОТА СО ТУТОРОТ, ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ГРАЃАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ, ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: стереотипизација, насилство, субкултура, сајберсилеџиство (онлајн насилство), 
толеранција, различност

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:
• да го разберат проблемот со стереотипизацијата 
• да ги поддржуваат различностите и да ги забележуваат сличностите меѓу децата и адолесцентите 
• да разработат предлози за подигнување на свеста за различни форми на врсничко насилство.  

ШТО ВИ ТРЕБА: табла, креда, самолепливи ливчиња за белешки во 5 бои, листови хартија во А3 формат и 
работните листови за учениците 

ЧЕКОРИ:  
Подгответе самолепливи ливчиња во пет различни бои за нивниот број да е еднаков на бројот на ученици во 
училницата. На ливчињата во иста боја напишете имиња на често стереотипизираните групи во училиштето 
(на пример децата во тренд, „бубалиците“, панкерите, емотивците, спортистите, ученици со нарушувања 
во исхраната итн.) и превиткајте ги ливчињата за да го покриете напишаното. Секој ученик избира ливче 
и формираат групи според боите.  Кажете им сѐ уште да не ги одвиткаат ливчињата. Нивната задача е да 
размислат што е дефиницијата за насилство – како тие го толкуваат тој концепт. Потоа треба да размислат 
за бојата што според нив го симболизира насилството (на пр. сина поради модринките, црна поради тагата, 
итн.) и потоа да го објаснат својот избор. Дајте им 5 минути за дискусија. Потоа еден ученик од секоја група 
ги презентира заедничките заклучоци. Сега учениците треба да ги одвиткаат ливчињата и да прочитаат 
што е напишано. Објаснете им дека сега тие се претставници на таа стереотипизирана група и сега треба да 
мислат од нивна гледна точка (како кога навистина би припаѓале на таа група). Секоја група потоа добива 
лист хартија на која цртаат стрип или карикатура што ќе прикажува негативна ситуација со која тие често се 
среќаваат како стереотипизирана група. За оваа активност дајте им 10 минути. Замолете ги претставниците 
од секоја група да ги прикажат цртежите и да објаснат што е прикажано. Поттикнете да зборуваат во прво 
лице. Кога сите групи ќе завршат со презентациите, напишете го зборот сличности на таблата и прашајте ги 
што им е заедничко на сите претставници. Посакуваните одговори се: негативни емоции, предрасуди, стрес, 
беспомошност, немоќ, насилство, нетолеранција.  

 
ЗАПОЧНЕТЕ ДИСКУСИЈА СО ПОСТАВУВАЊЕ НА ОВИЕ ПРАШАЊА:

• Кои форми на насилство постојат меѓу врсниците? 
• Зошто некои стереотипизирани групи не се прифатени?  
• Дали често доживувате насилство кон себеси или кон другите?  

Како реагирате во вакви ситуации?  
• Познато ли ви е ‘сајберсилеџиството’ (онлајн насилството)? 
• Дали можеби сте насилни кон некој без да сте свесни за тоа? 

Поделете ги работните листови.

Учениците ја слушаат песната на Лани Шервин ‘Секој е различен’ и прават видео спот за неа. Треба 
да вклучат колку што можат повеќе ученици за да ги поттикнат сите да размислуваат за проблемот со 
врсничкото насилство и да испратат порака дека е во ред да се биде различен.

Стереотипизација значи 
генерализација што е најчесто 

преувеличена или премногу 
поедноставена и често е негативна, 

а се користи за да се опише или 
разликува некоја група.

Сајбер или онлајн силеџиство 
е насилство што се одвива 

преку интернет.



РАБОТЕН ЛИСТ 

Страна  2

ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/ 
ЗБОГУМ НАСИЛСТВО! ДОБРЕ ДОЈДЕ ТОЛЕРАНЦИЈА!   

Размисли: 

1. Дали некогаш сум донел/а заклучоци за некоја личност врз основа на туѓите мислења?  

ДА    НЕ 

2. Дали некогаш сум се потсмевал/а на некого само затоа што тоа го правеле и другите?  

ДА    НЕ 

3. Дали некогаш сум бил/а во друштво на личност што била изложена на физичко/
психолошко насилство и си го игнорирал/а фактот дека на таа личност ѝ треба помош? 

ДА    НЕ 

4. Дали некогаш сум понижил/а или навредил/а некого на социјалните мрежи или сум 
заземал/а страна со некој што го правел тоа? 

ДА    НЕ 

5. Дали некогаш сум бил/а психолошки насилен/насилна кон некого?   

Ако на кое било од прашањата одговоривте со ДА, тогаш вашиот одговор на последното 
прашање исто така е ДА.  

Обојте го светот со толеранција. Почитувајте ги другите и третирајте ги исто онака како што 
и самите сакаме да бидеме третирани. Дознајте за натпреварот „Обој го светот!“ https://2017-2019.
starthechange.net/italian-slovenian-uk-and-croatian-students-painted-the-world-with-celebrating-diversity/

 

ПРЕДЛОГ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ: 

Размислете што би можеле да направите за другите околу вас да станат свесни за 
врсничкото насилство. Интервјуирајте луѓе, напишете и објавете напис. Предложете 
Ученичкиот совет/Ученичкиот парламент да направи блиц-перформанс (flashmob) за 
подигнување на свеста за различните форми на врсничко насилство. Дознајте што е тоа 
блиц-перформанс и проверете како да испланирате блиц-перформанс или различен тип 
настан/постапка што ќе привлече големо внимание и ќе ја подигне свеста (на пр. герила 
маркетинг). 



Страна  1

ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/КУТИЈА НА СРЕЌАТА     8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

КУТИЈА НА СРЕЌАТА  
Погодно за: ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА СО ТУТОРОТ, 
ЕТИКА, ВЕРОНАУКА, УМЕТНОСТИ, АНГЛИСКИ ЈАЗИК, ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: среќа, нематеријални нешта, односи, помагање

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:
• да ја опишат нивната идеја за среќата 
• да ја изразат визуелно нивната идеја за среќата 
• да прават разлика меѓу материјалните и нематеријалните нешта.  

ШТО ВИ ТРЕБА: кутија со ознака Среќа, молив, работниот лист за учениците, боици/фломастери/
пастели

ПОСТАПКА: 
Покажете им на учениците една кутија и кажете им дека во кутијата има среќа. Ако имате помлади 
ученици, прашајте ги: Што е среќа? Како изгледа среќата? Која боја е среќата? Колку е голема среќата? 
Ако имате постари ученици, адаптирајте ги прашањата. Поделете го првиот дел од работниот лист 
и прашајте ги да размислат што би направиле со кутијата на среќата кога би добиле таква кутија 
за подарок (со кого би ја споделиле, каде би ја однеле, каде би ја чувале, на кого би му ја покажале, 
итн). Идеите можат да ги напишат на хартија. Ако учениците ви се многу млади, оваа активност 
може да се работи усно. Кажете им на учениците да ги нацртаат или скицираат своите одговори.  
Побарајте од учениците да би ги прочитаат своите одговори. На крајот можете сите ученици да ги 
наградите со аплауз. Од собраните одговори можете да направите книга и да ја изложите.  
 
Имајќи на ум дека сите луѓе сакаат да бидат среќни, прашајте ги учениците дали тие би можеле да 
направат кутија на среќата и што би ставиле внатре. Дополнителни прашања (адаптирајте ги за 
постари ученици):  

• Кога сте тажни, што може да ве расположи – прегратка или чоколатце?  
• Што би сакале да имате – многу играчки или многу пријатели?  
• Кога сте најсреќни? 

Дајте им на учениците да ги напишат или нацртаат своите предлози во цртежот на кутијата во 
втората половина на работниот лист. 

Предлози за дополнителни активности: со постарите ученици можете да го гледате видеото „Што 
го прави животот добар? Лекции од најдолгата студија за среќата: https://www.ted.com/talks/rob-
ert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness 
Најдете информации за студијата на среќата и за благосостојбата во вашата земја и светот. 

 
Играјте игра „таен ангел“. Правилата се следниве: подгответе кутија или шапка полна со превиткани 
ливчиња на кои се напишани имињата на секој од учениците, за секоја личност да може да избере 
едно ливче со име на еден соученик. Тој/таа ќе треба да биде „тајниот ангел“ на тој соученик 
наредната недела и ќе треба да прави мали нешта за да го развесели, без да биде откриено кој тоа 
го прави. На крајот на неделата може да ги откриете имињата на „тајните ангели“! 

ИДЕЈА ЗА АКТИВНОСТ 
За родендените на учениците, дајте им кутија на среќата направена од нивните соученици.  

Дали знаете дека 20-ти март 
2013 година беше првиот 
Меѓународен ден на среќата? 



РАБОТЕН ЛИСТ

Страна  2

ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/КУТИЈА НА СРЕЌАТА     

Само што ти пристигна кутијата на среќата. Што ќе правиш со неа? 

Нацртај кутија што ќе ја симболизира КУТИЈАТА НА СРЕЌАТА. Учениците ќе ја искористат за да 
напишат или нацртаат што претставува среќата за нив и што треба да содржи кутијата.



Страна  1

ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/
СОНУВАМ УЧИЛИШТЕ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

СОНУВАМ УЧИЛИШТЕ

Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИЧНО, 
СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ     

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: училиште од соништата, среќно училиште, благосостојба

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:
• да развијат критичко размислување
• да ја применат својата креативност
• активно да размислуваат за училишната средина
• подобро да се запознаат и да соработуваат

ШТО ВИ ТРЕБА: работниот лист Инструкции, постери, боици

ПОСТАПКА: 

 1. УЧИЛИШТЕ ОД СОНИШТАТА – ШТО? 
Кажете им на учениците дека денешната тема е „Сонувам училиште“ – објаснете им дека сакате да 
слушнете и да видите за какво училиште тие сонуваат: Какви се односите во тоа училиште – меѓу 
учениците, учениците и наставниците, наставниците и родителите, итн.; Кои се предметите и како 
учат учениците; Како изгледа училиштето; Како се чувствуваат во него, итн.
Ако некој веднаш е инспириран и сака да ја сподели својата визија, започнете кратка дискусија. 
Напишете интересни идеи на таблата, но исто така коментирајте и прашувајте: Зошто баш така, 
зошто тоа ти е важно? Дали тоа е остварливо?
Исто така, нека размислат за моменталните проблеми со кои би можеле да започнат при 
планирањето, а кои нема да постојат во идеалното училиште, како насилството, предрасудите, 
дискриминацијата, немањето емпатија и разбирање. 
Потоа поделете ги во помали групи, дајте им празни постери и боици / маркери и предложете 
им секоја група да направи свое „Училиште од соништата“. Секоја група нека ја презентира 
својата работа. Во меѓувреме вие можете да ги резимирате заедничките карактеристики на сите 
„училишта од соништата“. 

 2. УЧИЛИШТЕ ОД СОНИШТАТА – КАКО?
Вториот дел од работилницата може да се работи на вториот дел од часот или дури и наредниот 
час. Се однесува на конкретни идеи за да се остварат визиите за училиштето од соништата. 
Прашајте ги какви се нивните решенија, што тие би направиле за да ги постигнат тие промени, 
на пр. нагласете: врсничко учење, активно учество, воннаставни активности, хуманитарни и 
волонтерски активности, итн.
По работилницата, ако сакате постерите може да бидат истакнати на видливо место во училиштето 
за да ги видат и наставниците и другите ученици. Исто така, според инструкциите во подготовката, 
размислете за промовирање на делата и надвор од училиштето исто така. 

 3. УЧИЛИШТЕ ОД СОНИШТАТА - АКЦИЈА
Осигурајте се дека идеите и визиите нема да останат само на постерите туку дека ќе бидат првиот 
чекор кон вистинска промена.

1. p

За да се подготвите за 
оваа активност (што 

може да прерасне и во 
училиштен или локален 
проект), прочитајте ги 

контекстот и инструкциите 
на наредната страна.



Страна  2

ЛИЧЕН И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ/
СОНУВАМ УЧИЛИШТЕ

КОНТЕКСТ:

Во 2020 година, целиот свет беше погоден од пандемијата на корона вирусот и сѐ што дотогаш 
ни беше познато, одеднаш се промени. Во оваа новонастаната ситуација, Форумот за слобода 
во образованието сакаше да ги поддржи учениците, наставниците и училиштата, за време на 
затворените објекти и онлајн часовите, заедно да размислуваат за подобра иднина: што можеме 
да направиме сега за во иднина да имаме подобар живот. Затоа што образованието е основата 
за подобрување на квалитетот на живот, клучно е да се поддржат и едуцираат децата и младите 
да ги научат своите права, одговорности и начините на кои можат да влијаат на промените во 
општеството. 

Натпреварот организиран од Форумот во тоа време – „Сонувам училиште“ – ги поттикна децата 
и младите активно да учествуваат во нивниот училиштен живот преку размислување за нивното 
училиште и сонување за тоа како би изгледало едно среќно училиште, на тој начин охрабрувајќи 
ги да учествуваат во создавањето на поинаква иднина – што ќе започне од самото училиште. 
Преку натпреварот на младите им беше дадена можност да размислат и да научат како да станат 
активни граѓани. Нивните идеи и решенија може да се искористат како основа за развој на нови 
училишни проекти и потенцијално за промена на атмосферата и средината во училиштата.  

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ И ЗАБЕЛЕШКИ:

Оваа активност можете да ја претворите во натпревар на ниво на целото училиште. Вклучете 
ги учениците во секој чекор на планирањето и имплементацијата: предложување на правила за 
натпреварот, промовирање, остварување контакти, собирање на делата, анализа, оценување, 
итн. Ова нека биде училиштен проект (предводен од учениците). 

Сепак, првенствено мислете на гласот на учениците во вашето училиште – колку нивниот глас 
се слуша и се зема предвид. Проверете со другите колеги и со директорот да видите дали и 
тие ваквата иницијатива ќе ја сметаат за важна. За ова да биде навистина вреден и значаен 
процес за учениците, потребно е наставниците да бидат подготвени да работат на тоа идеите 
на учениците да бидат слушнати и почитувани, па дури и да не се испочитувани, на учениците 
треба да им се објаснат причините за тоа. 

Размислете за промоција на делата. На пример, можете да ги објавите во онлајн публикации 
и да ги промовирате преку интернет сајтот на училиштето, социјалните мрежи или дури и во 
локалната заедница преку соработка со медиумите или другите јавни и приватни институции. 

Најдобро е оваа активност со учениците да ја работите на крајот на школската година за 
потенцијалните промени да може да бидат поврзани со новата учебна година. На почетокот на 
новата учебна година може да ги промовирате сите дела, па тоа може да биде основа за новите 
училишни проекти.

Започнете ја промената!



Најраспространетиот документ за 
човековите права е Универзалната 
декларација за човековите права, 

усвоена од Генералното собрание на 
Обединетите нации на 10 декември 
1948 г. Се состои од 30 члена што го 
потврдуваат вроденото достоинство 

и еднаквите и неотуѓиви права на 
сите луѓе.

Човековите права се 
фундаментални права без кои 

луѓето не можат да живеат 
достоинствено како човечки 

суштества.

ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА СИТЕ

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА СИТЕ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Мотивација за 
дискусија: Моето право 
да замавнувам со мојата 
тупаница завршува каде 
што започнува твојот 
нос.

Погодно за: ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ, ЕТИКА, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА СО ТУТОРОТ    
 
КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: човекови права, Универзална декларација за човековите права, одговорност, 
вредност 

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да разликуваат некои основни човекови права
• да го толкуваат значењето на човековите права
• да ја разберат важноста на одговорноста што луѓето ја 

имаат со овие права
• да го критикуваат повредувањето на одредени човекови 

права во својата држава и низ целиот свет. 

ШТО ВИ ТРЕБА: табла, креди, хартија на вртење за 
презентации (flipchart), работни листови за учениците

ЧЕКОРИ:
Прашајте ги учениците што значи за нив концептот за човековите права. Потоа на лист хартија треба 
да напишат кои човекови права ги имаат во моментот. 
Откако завршат, на таблата или хартијата за презентации запишете кои човекови права вашите 
ученици ги препознале во својот живот. Потоа покажете им ја дефиницијата за човековите права. 
Проверете дали го разбрале значењето на фразата вроденото достоинство на сите членови на 
човештвото (иако луѓето имаат различна раса, пол, јазик, 
религија, политички и други верувања, социјална средина 
итн., сите луѓе имаат иста вредност и треба да ги имаат истите 
права). Потоа поделете им го резимето на Универзалната 
декларација на човековите права што ќе го најдете на 
следната страна. Секој ученик треба да прочита еден член 
и да означи кои права ги има за кои не знаел на почетокот 
на лекцијата. 

ЗАПОЧНЕТЕ ЈА ДИСКУСИЈАТА СО ОВИЕ ПРАШАЊА:
• Кои права не ги напишавте на вашиот лист, но 

сфативте дека ги имате по читање на резимето? 
• Дали мислите дека некои човекови права се 

подразбираат и не треба да бидат специјално нагласени 
во Декларацијата? 

• Дали некои права ги сфаќаме како нормални, иако не 
постојат во некои други делови од светот? 

• Дали би додале некое право што вие го сметате за важно, а што не е наведено во Декларацијата? 
Какво е вашето мислење за човековите права во вашата држава? Дали сите луѓе ширум светот 
имаат еднакви човекови права? Кој треба да ги почитува тие права? На кого се однесуваат? (На 
државите, институциите, но пред сѐ, на секоја личност.)

Одговорот на последното прашање ја воведува темата на 
одговорноста. Откако ќе ги потсетите вашите ученици дека сите луѓе 
имаат иста вредност и исти права, нагласете ја важноста на тоа да 
ги почитуваме другите луѓе. Со големи букви на таблата напишете: 
ПРАВАТА ГИ ВКЛУЧУВААТ И ОБВРСКИТЕ и прашајте ги учениците што 
значи оваа реченица. Наведете ги да заклучат дека сите ние имаме 
права, но исто така сите сме одговорни за почитувањето на правата 
на другите луѓе. Дали несвесно сме го повредиле правото на некој 
друг и дали тоа можеме да го промениме во иднина? Нагласете го прашањето: Што можам јас да 
направам
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА СИТЕ

РАБОТЕН ЛИСТ

УНИВЕРЗАЛНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА 
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА (резиме): 

Предлози за дополнителни активности: Учениците нека направат видео, песна, 
театарска претстава или нешто слично за да покажат дека сите луѓе се исти независно 
од тоа каде живеат, како изгледаат, кој јазик го зборуваат, на која религија ѝ припаѓаат. 
Алтернативно, може да се фокусираат на повредувањето на човековите права во 
нивната држава. Учениците од другите одделенија може да го дадат и нивното мислење. 
Испланирајте проект за целото училиште и одбележете го Денот на човековите права 
на 10-ти декември.

Член 1: Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви. 
Член 2: Сите имаат исти права без дискриминација од никаков тип, како 
според раса, боја на кожата, пол, јазик, религија, политички мислења итн.
Член 3: Сите го имаат човековото право на живот, слобода и безбедност. 
Член 4: Никој нема да биде роб или потчинет
Член 5: Никој нема да биде подложен на тортура или суров, нечовечен или 
деградирачки третман или казна. 
Член 6: Секој има човеково право да биде признаен како личност пред 
законот. 
Член 7: Секој е еднаков пред законот и има човеково право на еднаква 
заштита пред законот. 
Член 8: Сите имаат човеково право на правен лек (правна помош) ако 
нивните човекови права се повредени. 
Член 9: Никој нема да биде произволно уапсен, притворен или прогонет. 
Член 10: Сите имаат човеково право на фер судење. 
Член 11: Сите имаат човеково право да се сметаат за невини сѐ додека не се 
докаже дека се виновни. 
Член 12: Сите имаат човеково право на приватност и семеен живот. 
Член 13: Сите имаат човеково право на слобода на движење и живеалиште во 
државата, право да ја напуштат државата и право да се вратат во сопствената држава. 
Член 14: Секој има човеково право да бара азил од прогонување. 
Член 15: Секој има човеково право на државјанство (националност). 
Член 16: Сите возрасни имаат човеково право да склучат брак и да основаат 
семејство. 
Член 17: Сите имаат човеково право да поседуваат имот. 
Член 18: Секој има човеково право на слобода на мислата, совеста и религијата. 
Член 19: Секој има човеково право на слобода на мислење и изразување. 
Член 20: Сите имаат човеково право на мирно собирање и здружување. 
Член 21: Сите имаат човеково право да учествуваат во владеењето со својата земја, 
директно или преку слободни и фер избори, и право на пристап до јавните служби
Член 22: Сите имаат човеково право на социјална заштита и на остварување на економските, 
социјалните и културните права потребни за задржување на достоинството. 
Член 23: Сите имаат човеково право на работа, на праведни услови на работа, заштита од невработеност, 
на еднаква плата за еднаква работа, и човеково право на членување во синдикати. 
Член 24: Сите имаат човеково право на одмор и слободно време
Член 25: Сите имаат човеково право на животен стандард што ќе им обезбеди адекватно здравје и 
благосостојба, што вклучува храна, облека, сместување, медицинска заштита и потребни социјални услуги.
Член 26: Сите имаат човеково право на образование, вклучително и бесплатно и задолжително основно 
образование. 
Член 27: Сите имаат човеково право слободно да учествуваат во културниот живот и да го споделуваат 
научниот напредок. 
Член 28: Секој има право на општествен и меѓународен поредок во кој овие права ќе можат да се остварат 
во целост. 
Член 29: Сите имаат должности кон заедницата. 
Член 30: Ниту едно човеково право во оваа декларација не може да се искористи за да се оправда 
повредувањето на друго човеково право.

Дознај која 
година жените во твојата 

држава добија право 
на глас.

Дали знаеш кои се 
децата – војници и 

каде живеат? 

Дали знаеш 
која е Малала 

Јусафзаи?
Пребарај го 
одговорот! 
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КАКО ПЕПЕЛАШКА ГИ 
ДОБИ СВОИТЕ ПРАВА 

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/КАКО ПЕПЕЛАШКА ГИ ДОБИ 
СВОИТЕ ПРАВА

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Погодно за: АНГЛИСКИ ЈАЗИК, ЕТИКА, ГРАЃАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ  

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: човекови права

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:
• да развијат свест за нивните сопствени права 

и одговорности и правата и одговорностите 
на другите

• да го развијат креативното пишување преку 
драматизација на текст

ШТО ВИ ТРЕБА:  табла, креди, работен лист, 
ЦД-плеер

ЧЕКОРИ: 
Поделете ги учениците во групи. Нацртајте 
мисловна мапа со зборот ПРАВО во центарот. 
Нивната задача е да се обидат да го дефинираат 
тој збор во групи и потоа да размислат кои права 
и одговорности ги имаат тие и другите луѓе. Потоа 
напишете ги нивните дефиниции на мисловната 
мапа и елаборирајте ги ако е потребно. 
По запознавањето на концептот за правата, 
учениците сега ќе добијат резиме на популарната 
сказна Пепелашка и ќе ја претворат во претстава 
со алтернативен крај, каде што Пепелашка се 
борела и ги добила сите свои права. Пред да 
го погледнат текстот, учениците може да се 
присетат на сказната што ја слушнале порано и 
да се обидат да се присетат на сите права што 
Пепелашка ги немала. Работниот лист содржи 
кратка верзија на приказната со подвлечени 
делови. Учениците треба да посветат особено 
внимание на подвлечените делови затоа што тие 
се потсетувања за правата што ѝ биле одземени 
на Пепелашка. Тие можат да додаваат или 
одземаат ликови, да ги адаптираат ситуациите и 
да смислат алтернативен крај или да го остават 
оригиналниот крај. Откако ќе завршат со работата 
на текстот, ученците треба да ги одглумат 
кратките драматизации. Другите групи ги гледаат 
и потоа даваат своја критика за она што го виделе 
и дискутираат за начините на кои Пепелашка ги 
добила своите права. Секоја изведба наградете ја 
со аплауз и изберете која група била најдобра. 
 

Овој план за час може да го 
адаптирате да се искаже низ 
движење – модифицирајте ја 
главната активност така што 
учениците во групи избираат едно 
(или повеќе) човекови права и ги 
опишуваат низ танц. Тие можат 
да смислат по едно движење или 
танц за секое право, но можат и 
да создадат приказна со танц ако 
искомбинираат повеќе права. 
Можат да користат и музика. На 
крајот секоја група го покажува 
својот танц и објаснува зошто 
го одбрале токму тоа право (или 
права). По секоја изведба, сите 
групи даваат критичко мислење 
за кореографиите и за целиот час.  

Поттикнете ги учениците да 
испланираат училиштен проект 
чија цел ќе биде промовирањето 
на човековите права. Вклучете 
ги Ученичкиот совет/Ученичкиот 
парламент и Советот на родители, 
другите наставници, дури и 
локалната заедница!

*приспособено од наставен план изработен од Сања Пристер-Пејакиќ
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/КАКО ПЕПЕЛАШКА ГИ ДОБИ СВОИТЕ ПРАВА

Пепелашка е сказна за една убава девојка која останала сирак и живеела со маќеата и двете 
полусестри  Анастасија и Гризела. Тие ја угнетувале Пепелашка. Таа ја работела целата куќна 
работа, но не ѝ било дозволено да спие во кревет. Спиела до огништето кај кујнскиот оган. 

Еден ден, во нивната империја кралското семејство издало проглас дека ќе организираат бал во 
чест на принцот за тој да може на балот да си ја избере идната сопруга. Поканети биле сите девојки 
од империјата. Пепелашка многу сакала да оди на балот и со нетрпение го очекувала, но маќеата 
не ја пуштила и ѝ наредила да работи куќни работи. Пепелашка била скршена од тага и плачела 
додека нејзината маќеа и полусестрите отишле во дворецот. Набрзо потоа во куќата се појавила 
нејзината самовила заштитничка и на Пепелашка ѝ направила фустан и стаклени чевлички за на 
балот. Ѝ направила и прекрасна кочија влечена од бели коњи. Ја предупредила Пепелашка дека 
магијата ќе трае само до последното отчукување на полноќ на часовникот. Пепелашка отишла 
во дворецот и сите биле вчудовидени од нејзината убавина, па принцот цела ноќ танцувал само 
со неа. Часовите изминале и дошла полноќ. Присетувајќи се на она што ѝ го кажала самовилата, 
Пепелашка истрчала од дворецот. Во брзањето ѝ испаднала едната стаклена чевла, којашто му 
останала на принцот како единствениот спомен од Пепелашка. Тој не ѝ го знаел ниту името. 
Пепелашка се вратила дома пред маќеата и двете сестри. Тие немале претстава дека девојката што 
цела вечер танцувала со принцот всушност била Пепелашка. Принцот не можел да ја заборави 
девојката од балот. Ја пребарал целата империја со стаклената чевличка за да најде девојката на 
чие стапало таа одговара. Нејзината љубоморна маќеа најпрво не сакала да признае дека има 
паштерка, но на инсистирањето на принцот, ја повикала Пепелашка да ја проба чевличката. 
Таа совршено и прилегала и принцот ја препознал девојката во која се заљубил и во старите и 
искинати алишта. Се венчале и си живееле среќно до крајот на животот. 

РАБОТЕН ЛИСТ

КАКО ПЕПЕЛАШКА ГИ ДОБИ 
СВОИТЕ ПРАВА 

Со оглед на тоа што главниот лик во оваа сказна е жена, искористете го овој 
текст за да ги дискутирате правата на жените, општествено прифатливото 
однесување и изгледот на жените и девојките и влијанието на приказните врз 
овие општествени концепти. Додека работите со сказните, секогаш бидете 
подготвени да дискутирате што тие нѐ учат и кои вредности ги промовираат. 
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ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА 
СПОРЕД НАС

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА 
СПОРЕД НАС

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Погодно за: ЕТИКА, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, РАБОТА СО ТУТОРОТ 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: човекови права

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да ги повторат човековите права
• да ја препознаат примената на човековите права во секојдневните ситуации
• да дискутираат за врската меѓу гледањето на ситуацијата низ емоционалната призма (на 

верувањата, вредностите) и преку призмата на човековите права.

ШТО ВИ ТРЕБА: работните листови за учениците

ЧЕКОРИ:
Пред активноста, повторете ја темата за човековите права со тоа што ќе ги прашате учениците 
што знаат за оваа тема. 

Поделете ги учениците во групи. На секоја група дајте ѝ ливчиња со три различни ситуации. 
Нивната задача е секоја од ситуациите да ја гледаат низ човеков поглед (или сопствено согледување 
или како би реагирал некој што го знаат) и низ погледот на човековите права. Луѓето често ја 
толкуваат ситуацијата преку сопствените емоции, искуства и моменталните околности. Сепак, 
човековите права најчесто се универзални, што значи дека се важни за сите луѓе подеднакво. 
Целта на оваа активност е да се видат потребите од двете страни. Поделете ги работните листови 
Човекови права за сите. 

Важно е учениците секоја ситуација да ја набљудуваат субјективно, и потоа да се обидат да ја 
набљудуваат од аспект на човековите права. Додека работат во групи, придружете ѝ се на секоја 
група за кратко време и поттикнувајте ја соработката ако е потребно. На крај, претставниците на 
секоја група ги презентираат своите заклучоци. 

Многу е важно да се нагласи дека нема точни или единствени одговори за ситуациите опишани во 
работниот лист затоа што секоја ситуација може да е многу контроверзна и да се толкува на многу 
начини. 

За домашна работа, охрабрете 
ги учениците да гледаат 

документарен филм или слично 
дело со тема за човековите 

права.
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА СПОРЕД НАС

РАБОТЕН ЛИСТ

Сопственикот на градежна 
компанија вработува само 

силни мажи.

Родители не сакаат нивните 
деца да научат за врски 

меѓу партнери од ист пол.
Дајте ваш пример: 

Ромско семејство има 
неконвенционален стил на 
живеење и нивните соседи 

не ги прифаќаат.

Човек што извршил неколку 
убиства треба да ја добие 
казната што ја заслужува. 

Која казна? 

Дете со бихевиористичко 
нарушување ги 

вознемирува другите 
ученици. Родителите 

организираат петиција 
ученикот да се префрли во 

друго училиште. 

Дајте ваш пример: Работа како папарацо 
фотограф

„Секој има право на слобода 
на мислење и изразување; 

ова право ја вклучува 
слободата да се имаат свои 
мислења без туѓо мешање 
и да се бараат, добиваат и 
даваат информации преку 
сите медиуми и независно 

од границите“. 
(Член 19 на Универзалната 

декларација за човекови 
права)

Практиката на договорени 
бракови.

Група жени основа спортски 
клуб што не дозволува да се 

зачленуваат мажи. 

„Моето право да 
замавнувам со тупаниците 

завршува каде што почнува 
твојот нос“.

СИТУАЦИИ:
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ГАЛЕРИЈА НА 
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, ИСТОРИЈА, АНГЛИСКИ ЈАЗИК, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ:  човекови права, историја на човековите права, генерации на човекови права

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:
• да ја опишат еволуцијата на човековите права
• да ги наведат генерациите на човековите права и да научат да го поврзуваат секое право со 

конкретна генерација.   

ШТО ВИ ТРЕБА: работни листови, листови хартија во голем формат, маркери/фломастери

ЧЕКОРИ:
На почетокот дајте краток вовед за историјата на човековите права. Целта на оваа активност е 
учениците да се научат за еволуцијата на човековите права, т.е., генерациите на човекови права 
и стожерните моменти што доведоа до нивниот развој. Поделете ги учениците на три групи и на 
секоја од групите дајте ѝ една генерација човекови права (по еден од текстовите од работните 
листови). 
Објаснете го работниот тек. Откако самостојно ќе го прочитаат текстот, тие во групи треба да се 
договорат како да го презентираат нивниот текст на другите ученици. Секоја група добива голем 
лист хартија и фломастери за да направи постер што ќе го презентира на остатокот од класот. 

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ГАЛЕРИЈА НА 
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Важно е да се напомене дека текстовите предвидени за учениците се адаптирани од 
следниов извор: http://www.coe.int/en/web/compass/the-evolution-of-human-rights , https://

www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/tvorba_prava/Cornescu_Adrian_
Vasile.pdf  , и не се оригинални текстови.

Откако ќе завршат, поканете ги претставниците на групите да ги презентираат своите постери. 
Гледајте ги презентациите внимателно и поттикнете дискусија со поставување на дополнителни 
прашања или разјаснување на термините и концептите. 
Завршете ја оваа активност со повторување на целата историја на човековите права, како тие 
еволуирале и кои биле најважните пресвртници во нивната еволуција. 
Оваа последна активност можете да ја поврзете со проблемот за новите човекови права што се 
наметнува во светот денес, како правото за пристап до интернет и правото на чиста вода за пиење 
како фундаментални човекови права, итн. 

Постерите направени за време на оваа работилница може да 
бидат прикажани во ходниците на училиштето за да се одбележи 
важен датум поврзан со човековите права. Со ова се обезбедуваат 
информации за другите ученици и се поттикнува нивниот интерес 
за темата.

Страна 1



РАБОРЕН ЛИСТ 1

ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ГАЛЕРИЈА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Овие права започнаа да се појавуваат како теорија за време на седумнаесеттиот и осумнаесеттиот 
век и главно беа засновани на политичките проблеми. 

Беше прифатено дека постојат одредени нешта што семоќните владетели не треба да можат да го 
направат и дека луѓето треба да имаат одредено влијание врз политиките што ги засегаат. Двете 
главни идеи беа оние за личната слобода и за заштитата на поединецот против повреди од страна 
на државата.

Човековите права од првата генерација, често нарекувани и „сини“ права, главно се однесуваат 
на слободата и учеството во политичкиот живот. Тие во својата суштина се граѓански и политички: 
целта им е да го заштитат поединецот од негативните прекумерни испади на државата. Правата 
од првата генерација меѓу другото ги вклучуваат правото на живот, еднаквоста пред законот, 
слободата на говорот, правото на фер судење, слобода на вероисповед и правото на глас. 
За прв пат беа споменати во САД во Декларацијата на правата и во Франција во Декларацијата 
за правата на човекот и граѓанинот во 18-тиот век, иако некои од овие права како и правото на 
фер судски процес датираат уште од Магна Карта од 1215 година, и од Правата на Англичанецот, 
изразени во Англиската повелба за правата од 1689 година. 

Граѓанските и политичките права денес се детално изложени во Меѓународниот пакт за 
граѓанските и политичките права (ICCPR) и Европската конвенција за заштита на човековите права 
и фундаменталните слободи (ECHR), и тие вклучуваат права како правото на учество во власта и 
забраната на тортурата. 

Овие права традиционално се сметаа од страна на многумина – особено „на Западот“ – како 
најважните човекови права. Во наредниот дел ќе видиме дека ова е погрешно сфаќање. 
Човековите права се подложни на политичка злоупотреба. За време на Студената војна, државите 
од Советскиот блок беа остро критикувани поради нивната негрижа за граѓанските и политичките 
права. Овие држави одговорија со критики за западните демократии поради нивното игнорирање 
на клучните социјални и економски права, кои се следните што ќе ги разгледаме. И во двете 
критики има барем еден дел вистина. Од ова гледаме дека човековите права лесно може да бидат 
жртви на политичка злоупотреба. 

Шокантната реалност е тоа што државите и меѓународната заедница како целина премногу често 
и понатаму го толерираат прекршувањето на економските, социјалните и културните права, што, 
ако се случуваше со граѓанските и политичките права, ќе предизвикаше изблици на хорор и 
вџашеност и ќе доведеше до едногласни повици за акција и итни мерки за санација. 
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РАБОТЕН ЛИСТ 2

ВТОРА ГЕНЕРАЦИЈА 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ГАЛЕРИЈА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Човековите права од втората генерација се поврзани со еднаквоста и во својата суштина се 
економски, социјални и културни права. 

Тие на различните категории граѓани им гарантираат еднакви услови и третман. Секундарните 
права би вклучувале право на вработување во праведни и поволни услови, право на храна, 
домување и здравствена заштита, како и социјална заштита и бенефиции за невработеност. 
Како и правата од првата генерација, и овие права се опфатени со Универзалната декларација за 
човекови права, а дополнително се вклучени во Членовите 22 до 28 од Универзалната декларација 
и Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права. 

Овие права понекогаш се нарекуваат „црвените“ права. Тие на власта ѝ наметнуваат должност 
да ги почитува, промовира и исполнува, но тоа ќе биде во зависност од достапните ресурси. 
Должноста е наметната на државата, затоа што таа сама ги контролира сопствените ресурси. Никој 
нема директно право на вдомување и право на образование. 

Овие права се однесуваат на тоа како луѓето живеат и работат заедно и на основните потреби за 
живот. 

Засновани се на идеите за еднаквост и на гарантираниот пристап до есенцијални социјални и 
економски стоки, услуги и можности. Тие сѐ повеќе се предмет на меѓународно признавање по 
ефектите на раната индустријализација и подемот на работничката класа. Тие доведоа до нови 
барања и нови идеи за значењето на животот во достоинство. Луѓето сфатија дека за човековото 
достоинство потребно е повеќе од минималното немешање од страна на државата, како што се 
предлагаше со граѓанските и политичките права. Социјалните, економските и културните права 
се зацртани во Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права (ICESCR) и во 
Европската социјална повелба на Советот на Европа. 

Социјалните права се оние што се потребни за полно учество во животот на општеството. Го 
вклучуваат барем правото на образование и правото да се основа и одржува семејство, но и 
многу од правата што често се сметаат за „граѓански права“: на пример, правото на рекреација, 
здравствена заштита, приватност и слобода од дискриминација. 

Најчесто се смета дека економските права го вклучуваат правото на работа, на адекватен стандард 
на живеење, на домување и правото на пензија ако сте стари или инвалидизирани. Економските 
права го рефлектираат фактот дека за да се зачува човековото достоинство, потребно е одредено 
минимално ниво на материјална безбедност, како и фактот дека, на пример, недостигот на 
адекватно вработување или домување може да е психолошки понижувачко. 

Културните права се однесуваат на културниот „начин на живот“ на заедницата и често им се дава 
помало внимание отколку на многу други типови права. Тие го вклучуваат правото на слободно 
учество во културниот живот на заедницата и можеби и правото на образование. Сепак, многу 
други права што не се официјално класифицирани како „културни“ ќе бидат есенцијални за 
малцинските заедници во општеството да ја зачуваат нивната дистинктивна култура: на пример, 
правото за недискриминација и еднаква заштита пред законот.
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РАБОТЕН ЛИСТ 3

ТРЕТА ГЕНЕРАЦИЈА ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ГАЛЕРИЈА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Третата генерација човекови права се оние права што одат чекор подалеку од основните граѓански 
и социјални права, како што се изложени во многу прогресивни документи на меѓународното 
право, вклучително и Стокхолмската декларација на Конференцијата на Обединетите нации за 
човековата околина од 1972 година, Декларацијата од Рио-де-Жанерио за животната средина и 
развој од 1992 година, и други документи на главно тенденциски и необврзувачки правни акти. 
Поради денешната наклонетост кон националниот суверенитет и големата распространетост на 
нациите – прекршители, тешко е овие права да се потврдат во правно обврзувачки документи. 

Терминот „човекови права од третата генерација“ во голема мера е неофицијален, исто како што е 
и употребуваниот назив „зелени“ права, па со ова се опфатени екстремно широк спектар на права, 
вклучително и групните и колективните права, правото на самоопределба, правото на економски 
и социјален развој, правото на здрава животна средина, правото на природни ресурси, правото на 
комуникација и комуникациските права, правото на учество во културното наследство, правото на 
интергенерациска еднаквост и одржливост. 

Идејата во основата на третата генерација права е онаа за солидарноста и правата ги опфаќаат 
колективните права на општеството или народите, како што е правото на одржлив развој, на мир 
или на здрава животна средина. Во голем дел од светот, условите како екстремната сиромаштија, 
војните, еколошките и природните катастрофи значеа дека таму постои само многу ограничен 
напредок од аспект на човековите права. Од таа причина многу луѓе чувствуваа дека е потребно 
да се препознае нова категорија на човекови права: тие права би гарантирале соодветни услови 
за општествата, особено во светот во развој, да можат да ги обезбедат правата од првата и втората 
генерација што веќе се признати. Конкретните права што најчесто се вклучуваат во категоријата 
на права од третата генерација се правото на развој, на мир, на здрава животна средина, на удел во 
искористувањето на заедничкото наследство на човештвото, на комуникација и на хуманитарна 
помош. 

Сепак, во однос на оваа категорија права постои одредена дебата. Некои експерти се против 
идејата за овие права затоа што тие се „колективни права“, во смисла дека се права што припаѓаат 
на заедниците, или дури и на цели држави. Тие тврдат дека човекови права може да имаат само 
поединци. Несогласувањата не се само формални, затоа што некои луѓе се плашат дека таквата 
терминологија би можела да обезбеди „оправдување“ за некои репресивни режими да ги негираат 
човековите права на поединците во името на овие колективни човекови права; на пример, 
драстично да ги ограничат граѓанските права за да обезбедат „економски раст“. 

Понекогаш се искажува уште една причина за загриженост: затоа што правата од третата 
генерација треба да бидат гарантирани не од страна на државата туку од меѓународната заедница, 
не е можно да се гарантира отчетноста и преземањето одговорност. Кој, или што, би требало 
да ја има одговорноста и да гарантира мир на Кавказ или на Средниот Исток, или да го спречи 
уништувањето на Амазонската прашума и да се осигура дека се преземаат соодветните мерки 
против климатските промени? 
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ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА 
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Погодно за: ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА СО ТУТОРОТ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: човекови права, спротивставени човекови права 

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:
• да ги анализираат ситуациите со прекршување на човековите права или со спротивставени 

човекови права
• да ги идентификуваат главните аргументи во случаите со човековите права
• да ги проценуваат аргументите преку логика, валидност и важност.

ШТО ВИ ТРЕБА: копии од работните листови

ЧЕКОРИ:
Однапред изберете судски случај поврзан со човековите права или која било јавна дебата поврзана 
со човековите права во форма на напис во весник. 

Поделете ги учениците во групи и поделете ги материјалите што сте ги нашле. Кажете им да го 
пополнат работниот лист откако ќе ги проучат материјалите. 

На работниот лист тие треба да ја напишат темата и на кое човеково право се однесува, или ако 
темата се спротивставени човекови права, кои две или повеќе права се спротивставени. 
Исто така, од учениците се очекува  да ги идентификуваат клучните аргументи на двете страни 
од случајот. Ако имало судски случај треба да наведе и што одлучил судот и кои биле клучните 
аргументи за одлуката што била донесена. 

На крајот, секој ученик ги дава причините за своите мислења за дадениот случај. 

Откако ќе завршат сите ученици, дискутирајте ја секоја од темите и фокусирајте се на аргументите. 
Важно е учениците да одредат дали аргументите се валидни и дали се важни и релевантни за 
целокупниот случај. 
 

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА 
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
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РАБОТЕН ЛИСТ

ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ЧОВЕКОВИТЕ 
ПРАВА

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

ГЛАВНО ПРАШАЊЕ/ТЕМА

КОИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА БЕА ПОВРЕДЕНИ/НЕГИРАНИ/СПРОТИВСТАВЕНИ?

АРГУМЕНТИ

СТРАНА А СТРАНА Б

МИСЛЕЊЕ НА СУДОТ/ОДЛУКА

ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ И АРГУМЕНТИ
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ПОПУЛИЗАМ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ПОПУЛИЗАМ

Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, ИСТОРИЈА, АНГЛИСКИ ЈАЗИК

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: популизам

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:
• да дадат дефиниција за популизам
• да ги набројат и идентификуваат главните „состојки“ на популизмот и популистичките говори
• да ги забележуваат примерите на популизам на јавната сцена

ШТО ВИ ТРЕБА:  работни листови, хартија на вртење за презентации (flipchart), проектор, звучници, 
компјутер, пристап до интернет

ЧЕКОРИ:
На почетокот воведете ја темата за популизмот. Прашајте ги учениците дали слушнале за терминот популизам, 
популистички и што значи тоа според нив. Некои од нивните одговори можете да ги напишете на таблата 
или на хартијата за презентации. Гледајте го клипот насловен Што е популизам? На следниов линк: https://
www.youtube.com/watch?v=IwHhV7tyXkE  и дајте им инструкции на учениците да гледаат внимателно и да 
посветат внимание на важните делови за да може да ја дополните листата што ја започнавте.  

По гледањето, дополнете ја листата и групирајте ја содржината на следниов начин: 

• Отфрлање на институциите: популистите најчесто ги негираат постојните институции и ги гледаат 
како главните виновници за моменталната состојба

• Поделба на општеството: популистите го делат општеството на „обичните луѓе“ и „елитата“, каде што 
елитата може да бидат политичарите, претприемачите, странците или која било друга таргетирана 
група.  
На пример, „локалното население“ наспрема новодојденците. 

• Преувеличување на проблемите во општеството: популистите обично ги преувеличуваат 
конкретните проблеми за да ги мобилизираат граѓаните, најчесто во ваквите случаи нагласениот 
социјален проблем или не постои или не е статистички релевантен.  
На пример, потенцирање на тинејџерските бремености, иако нивниот број се намалува во последните 
години. 

• Идентификување на непријателот: популистите се многу вешти во идентификација на непријателот 
– внатрешен или надворешен – за да ги мобилизираат луѓето. 

• Доминантна улога на армијата: популистите најчесто ја нагласуваат важноста на инвестирање во 
армијата воопшто, и зголемување на улогата на армијата во општеството иако не постои  реална 
потреба за тоа.  
На пример, зголемување на финансирањето на армијата на штета на социјалните системи, без 
оправдување. 

• Напаѓање на медиумите: популистите најчесто ги гледаат медиумите како закана па затоа ги 
изложуваат на неосновани напади.  
На пример, претседателот Трамп редовно ги обвинува медиумите што не известуваат за вестите по 
негов вкус дека шират лажни вести. 

Постојат неколку доминантни карактеристики на популизмот што може да се забележат кај многу политичари 
и јавни личности. 
Заедно со учениците одберете јавна личност и направете „тест за популизам“. 
Поделете ги учениците во шест групи и на секоја од групите дајте ѝ една од набројаните карактеристики на 
популизмот. Потоа секоја од групите пребарува на интернет за да открие што избраната личност вели за 
институциите, за одредени социјални групи, за армијата и медиумите, за кои социјални проблеми зборуваат 
и дали поттикнуваат почит или ги омаловажуваат некои групи луѓе. 
Откако ќе најдат цитати и ќе ги пополнат нивните работни листови, коментирајте и проценете дали и до кој 
степен таа личност е популист. 
Како финална активност, потсетете ги учениците што е популизмот со прикажување на краткиот филм на 
англиски јазик наречен популизмот лесно објаснет (populism easily explained) (explainity® explainer video) на 
следниот линк https://www.youtube.com/watch?v=jRZURSFV9hk. 
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РАБОТЕН ЛИСТ

ТЕСТ ЗА ПОПУЛИЗАМ

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ПОПУЛИЗАМ

Име и презиме на јавната личност:

Важност на личноста: 

Должности и одговорности што ги има: 

Отфрлање на институциите

Поделба на општеството

Преувеличување на проблемите во општеството

Идентификување на непријателот

Доминантна улога на армијата

Напади врз медиумите 
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КОИ СЕ БЕГАЛЦИТЕ?

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/КОИ СЕ БЕГАЛЦИТЕ?

Погодно за:  ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: бегалци, мигранти, човекови права

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да направат разлика меѓу концептите за бегалците и миграција
• да дефинираат што се бегалци и миграција
• да ја опишат важноста на Универзалната декларација на човековите права
• да развијат емпатија.

ШТО ВИ ТРЕБА: хартија во А3 и А4 формат, фломастери, компјутер, проектор и интернет конекција

ЧЕКОРИ: 
Поделете ги учениците во групи. На празен лист А4 формат учениците пишуваат колку што можат 
повеќе причини зошто луѓето ги напуштаат своите домови и одат во други градови, држави и 
континенти. 

Откако ќе ги наведат сите причини, поделете ги работните листови со две колони. Во првата 
колона учениците треба да ги напишат сите причини поради кои луѓето заминуваат доброволно, 
а во втората колона причините поради кои луѓето заминуваат против своја волја. Секоја група во 
двете колони треба да ги подели претходно напишаните причини.

Потоа групите ги закачуваат нивните постери на таблата и ги презентираат на целиот клас. 

Во истите групи учениците го дефинираат концептот за бегалците со сопствени зборови (работен 
лист). Потоа секога група ја презентира својата дефиниција на класот. Во следната дискусија целиот 
клас се договара за заедничка дефиниција за бегалец.  

БЕГАЛЕЦ е личност којшто е надвор од својата држава (чие државјанство има) со 
постојано живеалиште, којашто не може или не сака да се врати поради основан страв 
од прогонување поради неговата или нејзината раса, религија, националност, политичко 
мислење или припадност на одредена општествена група. Бегалец исто така е личност без 
земја надвор од својата држава на постојано живеење која не може или не сака да се врати 
поради основан страв. Ова е вообичаената дефиниција за сите лица што бараат некаков 
тип на заштита.

Како последна активност, покажете им на вашите ученици документарен филм на УНИЦЕФ за 
девојчето Аја – бегалка од Сирија, насловен Запознајте едно од децата бегалци од Сирија (Meet One 
of the Syrian Refugee Children: https://youtu.be/YS791D17jn8 ). По гледање на клипот од 2,5 минути, 
учениците треба да земат лист хартија и молив и да ѝ напишат писмо на Аја. Ако вашите ученици 
се помали деца, тогаш може нешто да ѝ нацртаат. Важно е да им се даде доволно време и слобода 
креативно да се изразат. 

Поврзете ја оваа тема со важноста на заштитата на човековите права. Поделете 
го текстот на Универзалната декларација за Човековите права и поттикнете ги 
вашите ученици да пронајдат член поврзан со бегалците и потоа да објаснат 
како се заштитени човековите права на бегалците. (Членовите 13 и 14 се особено 
релевантни во овој контекст). 
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РАБОТЕН ЛИСТ

КОИ СЕ БЕГАЛЦИТЕ?

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/КОИСЕ БЕГАЛЦИТЕ? 

Луѓето понекогаш ги напуштаат своите домови за да одат во различни градови, држави и 
континенти.

Дали можеби знаете зошто? Некои луѓе заминуваат доброволно, во потрага по подобар живот, а 
некои се принудени на тоа. Дискутирајте ги сите можни причини за тоа со вашите соученици и 
презентирајте ги на класот. 
 

Причини поради кои луѓето одат во други 
држави и континенти доброволно: 

Причини поради кои луѓето одат во други 
држави и континенти против своја волја:

Дали знаете кои се бегалците? Како би го дефинирале овој концепт? 

БЕГАЛЕЦ Е
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СИТЕ НИЕ СМЕ ДЕЦА 
НА ОВОЈ СВЕТ

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/СИТЕ НИЕ СМЕ ДЕЦА НА 
ОВОЈ СВЕТ

Погодно за: ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ЛИЧНО, 
СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: бегалци, различност, бегалска криза, кампови за бегалци

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да забележат дека сите луѓе имаат разлики, но исто така и сличности
• да ги препознаат сличностите меѓу нив и девојчињата бегалци
• да развијат емпатија кон бегалците

ШТО ВИ ТРЕБА: листови во А4 формат, фломастери, работни листови со сликите и приказните 
на девојчињата бегалци, компјутер и пристап до интернет за гледање на предложените видео 
материјали

ЧЕКОРИ: 
На почетокот на часот, поделете ги учениците во парови и на секој пар дајте му лист во А4 формат. 
Објаснете им дека во форма на Венов дијаграм треба да ги откријат и прикажат разликите и 
сличностите меѓу нив. Потоа неколку ученици треба да ги прочитаат сличностите/ разликите што 
ги пронашле. 

Прашајте ги учениците дали оваа задача им била тешка и дали мислат дека би можеле да најдат 
по некоја сличност меѓу нив и кој било друг ученик од класот. За време на дискусијата забележете 
дека сите луѓе се различни, но исто така имаат и многу заеднички нешта. 

Потоа кажете им на учениците дека сега ќе ја работат истата активност, но овој пат со личност 
што ќе ја „добијат“ на лист хартија. Поделете им ги работните листови (1 или 2). На задната страна 
учениците треба да нацртаат Венов дијаграм и да ги напишат сличностите и разликите што ќе 
ги препознаат откако ќе ја прочитаат приказната. Потоа објаснете дека секоја од приказните е 
вистинска приказна за девојче или момче бегалци од Сирија. Прашајте ги учениците дали се 
запознаени со концептот за бегалците и бегалската криза. 

Самите ученици нека ги прочитаат сличностите / разликите што ги нашле. Бидете подготвени 
дека некои од учениците нема да можат самите да забележат сличности, така што ваша е задачата 
да им помогнете да ги пронајдат преку разговор или примери од другите ученици: сите ние сме 
човечки суштества, сите сме деца, си ги сакаме пријателите, семејството, нашиот град/државата, 
имаме надежи и планови, се чувствуваме исплашено / немоќно...

Низ разговор поттикнете ги учениците да заклучат дека секогаш треба да се обидеме да ја 
разбереме ситуацијата или другата личност, да се ставиме на нејзино место затоа што сите ние сме 
деца/луѓе со индивидуални желби, соништа, потреби, стравови и права. Поттикнете ги да мислат 
на начините на кои можат да им помогнат на другите деца во неволја, во овој случај бегалците. 
Нивните предлози запишете ги на табла. 
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/СИТЕ НИЕ СМЕ ДЕЦА НА ОВОЈ СВЕТ

Доколку сакате да работите дополнително на разбирањето на проблемот на 
бегалците и да ги поттикнете имагинацијата и емпатијата, ви предлагаме 
да ги поставите следниве прашања: Можете ли да замислите ден во камп 
за бегалци на момче или девојче на ваша возраст? Што би ви недостигало и 
како би го поминале денот? Што не би можеле да правите? 

Поттикнете ги вашите ученици да направат мал проект во група на темата: 
Животот на децата во камп за бегалци. Тие своите заклучоци ќе треба да ги 
споделат со друга група во класот/училиштето. Кажете им да напишат писмо 
до важна личност (или личности) (Премиерот, министри, до Европската 
комисија, претставниците во Европскиот парламент, итн.) што може да 
направат нешто што ќе им помогне на децата бегалци. 

МАТЕРИЈАЛИ И ИЗВОРИ: 

Веб страна на Агенцијата за бегалци на Обединетите нации:  www.unhcr.org 

Содржината на работниот лист 1 е преземена од:: 
http://jamiefrancis.com/blog/2013/11/17/syrian-refugees-school-girls-in-exile 
(изберете ги приказните што вие сметате дека се погодни за возраста на вашите 
ученици).

Содржината на работниот лист 2 е преземена од:
https://www.unicef.org/stories/hope-their-hands-refugee-children-share-their-keepsakes
Ако имате постари ученици, ви предлагаме да погледнете цртан филм што ги објаснува 
зачетоците на бегалската криза 
(Youtube: The European Refugee Crisis and Syria Explained).

За дополнителна мотивација ви предлагаме видео на УНИЦЕФ што вели дека 
децата се многу повеќе од обична статистика (траење 0,32 секунди): https://www.you-
tube.com/watch?v=uLWcsDfOSQM.
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Јас сум Азари. Имам 14 години. Родена сум во Хомс во 
Сирија. Во Јордан дојдовме на 3 јануари 2013 г. поради 
војната во Сирија. Јас сум многу тажна затоа што во мојата 
држава беа убиени многу луѓе и затоа што ми недостигаат 
моите пријатели. Овде во Јордан воопшто не можам 
да бидам среќна затоа што многу од моите роднини и 
пријатели беа убиени. Животот е многу тежок.

Јас сум Јуланар, од Сирија. Она што најмногу ми недостига 
откако ја напуштив Сирија е мојата птица.  Порано ја гледав 
и ја слушав нејзината песна секогаш кога ќе прелеташе 
крај мојата соба. Звучеше прекрасно. Копнеам за моите 
пријатели и за времето што го минувавме во игра и смеа.  
Многу сум тажна. Кога ќе пораснам би сакала да бидам 
инженер или архитект. Сакам да помогнам во изградбата 
на нашата сакана земја. Имам 14 години. 

РАБОТЕН ЛИСТ 1

СИТЕ НИЕ СМЕ ДЕЦА НА ОВОЈ 
СВЕТ

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/СИТЕ НИЕ СМЕ ДЕЦА НА ОВОЈ СВЕТ

Се викам Нуур. Сакам да станам хирург затоа што мислам 
дека тоа би ѝ било корисно на мојата земја, а во овој 
момент ми се чини дека е многу важно да направиме 
нешто корисно. Во Јордан дојдовме во февруари 2013 
година.

Јас сум Дајана. Имам 15 години и доаѓам од градот под 
опсада, Хомс. Копнеам за мојот роден град, за мојата улица, 
за пријателите, учењето, играта и смеата. Да се биде странец 
е многу тешко и никој тоа не може да го почувствува освен 
оние што ќе го доживеат. Моја желба е војната да заврши 
брзо и да можеме да се вратиме во Сирија. Верувам дека 
мора да научиме одново да ја изградиме Сирија и да ја 
направиме поразвиена, бестрашна и помоќна. Сакам да 
подучувам па така ќе  помогнам на обновата на Сирија. 
Овде дојдов во средината на 2012 година.
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Хала, 11 години, ги чува фотографиите што 
ги донела скриени за да не се оштетат. Но 
понекогаш ги вади за да ги гледа, да ја потсетат 
на нејзиниот поранешен живот. Нејзината 
омилена е фотографија од неа со нејзиниот 
брат. „Беше петок. Мајка ми ме облече убаво 
за петочната молитва, па отидовме на пазар 
и во ресторан,“ вели Хала. Потоа отидовме во 
фотографско студио каде што беше направена 
оваа фотографија. Кога ќе ја погледнам оваа 
фотографија, одново се присетувам на тие 
денови“. 

Кусаи, 13 години, исто така има нешто што вели 
дека ќе го чува засекогаш: неговиот школски 
ранец. „Ќе им кажам на децата дека овој ранец 
ми го даде татко ми,“ вели тој. Торбата сега 
е премала за него, но тој ја чува внимателно 
затоа што го потсетува на татко му. „Исто така, 
доаѓа од мојата земја“. 

Јара, 10 години, ја држи својата кукла, 
роденденски подарок од нејзиниот татко. 
Куклата се вика Фара. „Во Сирија стана 
страшно. Се пукаше. Татко ми рече соберете 
си ги работите, одиме,“ вели таа. „Сакав да си 
го понесам мечето, но родителите ми рекоа 
не, беше премногу големо, па во торбата ја 
ставив Фара.“ Јара сака некој ден да се врати во 
Сирија, и си има дадено ветување со себе да ја 
врати и Фара. „Ќе ја облечам и ќе ја спремам и 
ќе одиме. Но овој пат ќе ги понесам сите мои 
играчки“. 

„Мојот Бен 10 се трансформира во вонземјанин 
од вселената и го спасува светот,“ вели Омар, 
11 години, зборувајќи за своето мече. Омар 
ги загуби своите два брата во сирискиот 
конфликт. Едниот од нив, Абдулрахман, „ми го 
купи мечето и ми кажа да се грижам за него. 
Порано заедно со него го гледавме цртаниот 
‘Бен 10’.“ Семејството на Омар мораше да ги 
остави повеќето свои нешта во Сирија, „но 
мајка ми го спакува и Бен 10“. 

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Многумина од нас имаат сакан предмет од детството. Спомен. Потсетник на нешто или некого што 
го сакаме. Дури и додека насилството продолжува да беснее околу нив, потребата за чувството на 
безбедност успеа да најде свое место меѓу најпотребните предмети што им беше дозволено да 
ги понесат со себе. За многу од речиси 44.000 сириски деца на возраст под 5 години во кампот за 
бегалци Заатари во Јордан, овие скапоцени предмети обезбедуваат врска со нивното минато и им 
даваат утеха во турбулентниот свет. Секој предмет има своја приказна. 

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/СИТЕ НИЕ СМЕ ДЕЦА НА ОВОЈ СВЕТ
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МИТОВИ И ФАКТИ

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/МИТОВИ И ФАКТИ

Погодно за: ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО 
И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ:  бегалци, азиланти, предрасуди

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да ги препознаат митовите за бегалската криза
• да ги разберат и опишат фактите поврзани со бегалската криза
• да ја зголемат свеста за личните предрасуди за бегалците и мигрантите

ШТО ВИ ТРЕБА:  листови во А3 и А4 формат, фломастери, работен лист

ЧЕКОРИ: 
На ѕидот на училницата закачете лист во А3 формат на кој има напишано СЕ СОГЛАСУВАМ, а на 
спротивниот ѕид закачете лист на кој пишува НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ. Објаснете им на учениците 
дека ќе слушнат искази поврзани со бегалската криза. Нивната задача е да отидат на едниот крај 
на училницата во зависност од тоа дали се согласуваат или не се согласуваат со исказот. Исказите 
(со други зборови митовите) и нивните објаснувања (фактите) може да се најдат во работните 
листови. Откако ќе го прочитате секој исказ и учениците ќе отидат до едниот или другиот крај 
на училницата, прашајте некои од нив да дадат објаснување за нивната одлука. Можат и да ги 
променат страните откако ќе слушнат што ќе кажат другите. Потоа не заборавајте да го прочитате и 
фактот поврзан со претходно прочитаниот исказ и објаснете дека ако сакаат, учениците повторно 
можат да ја променат позицијата. Правете го ова со сите искази (митови) и поврзани факти. Важно 
е да се прифатат сите мислења, со парафразирање на она што е кажано, „прочистување“ на јазикот 
од навредливите зборови и повторување на правилата за комуникација во училницата.

Развијте дискусија со учениците со поставување на следниве прашања: 
Како ги формиравте вашите мислења? Врз основа на која информација? Каде и од кого ја слушнавте 
оваа информација? 
Како вообичаено оформуваме мислење за нешто? Се обидуваме ли да ги дознаеме сите информации 
или создаваме мислење слушајќи ги другите? 
Дали ги знаевте овие факти? Бевте ли изненадени? 
Што мислите, зошто луѓето создаваат вакви митови? 
Знаете ли некои други митови, како оној дека младите се мрзеливи, дека Кинескиот ѕид може да 
се види од месечината, дека биковите трчаат кон црвена боја (биковите не разликуваат бои, 
реагираат на емоциите на тореадорот), итн.? 
Колку е тешко да се побијат митовите откако ќе бидат прифатени од голем број луѓе? Зошто? 

Кажете им на учениците да откријат каде живеат барателите на азил во вашата заедница. 
Исто така поттикнете ги да се сретнат со нив и да организираат заедничка активност 
(фестивал на храна, слушање локална музика, раскажување приказни, итн.). 

Ви препорачуваме да организирате активност наречена Жива библиотека каде што 
книгите се вистински луѓе – посетителите можат да „позајмат“ вистински луѓе и да 
поминат некое време слушајќи ги нивните приказни. Дознајте повеќе за ова онлајн или 
од локалните организации што работат со бегалци или баратели на азил. 

По работилницата, можете да ја резимирате темата со гледање на видеото со наслов 
Ѕидот (The Wall) создадено од средношколци од училиштето „Хрватски Крал Ѕвонимир“ 
од островот Крк, Хрватска: https://www.youtube.com/watch?v=YZAIDI8ahP4.
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*Овие митови и факти се однесуваат на Хрватска, најдете и примери поврзани со ситуации во вашата држава. 
Ова може да биде или дел од активноста, или може однапред да се подготвите. 

РАБОТЕН ЛИСТ

МИТОВИ И ФАКТИ

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/МИТОВИ И ФАКТИ

ДОПОЛНИТЕЛНИ МАТЕРИЈАЛИ И ИЗВОРИ

Митови: 
http://www.dw.com/en/dispelling-myths-about-refugees/a-18680503.

МИТ 1 Кои се тие и зошто се тука?

ФАКТ: Барателите на азил бараат 
засолниште во други држави или затоа 
што животот им е во опасност, или имаат 
заснован страв од прогонување поради 
политичка, расна, верска, етничка или 
друга основа во нивната матична земја. 
Тие влегуваат во други земји барајќи 
заштита за време на војна во нивните 
матични држави, како и барајќи шанса за 
нов почеток. 

МИТ 2 Барателите на азил се лажговци 
кои сакаат да ја искористат нашата 
гостопримливост.

ФАКТ:  Барателите на азил биле приморани да 
избегаат од нивните домови во страв за нивните 
живот и безбедност. Бегањето од сопствениот дом, 
доаѓањето во непозната држава и добивањето азил 
не е лесно. За да добие азил, лицето треба да помине 
низ процес на проверка и одобрување (од страна на 
МВР и административните судови), што се состои 
од проверка на неговиот/нејзиниот идентитет, 
причините за бегството и можноста за враќање во 
матичната земја. Барателите на азил се надеваат на 
безбедни и достоинствени услови за живот и еднакви 
можности во новите држави на престој.

МИТ 3 Азилантите се тука нелегално.  

ФАКТ: На секој барател на азил му се издава 
резиденцијална дозвола и документ 
за идентификација. Некои баратели 
на азил навистина во Хрватска влегоа 
нелегално, но сепак, по барањето на Азил 
од Министерството за внатрешни работи, 
им беше одобрен легален статус и право 
на жителство во Хрватска. Првиот чекор 
за барателот на азил е да побара азил од 
граничната контрола или во полициска 
станица или оддел на полицијата. На ова 
му следува комплексно барање за азил 
со процедура за проверка и одобрување 
(vetting) од страна на МВР. 

МИТ 4 Барателите на азил ни ги земаат нашите 
работни места.

ФАКТ: Барателите на азил добиваат работна дозвола 
една година откако ќе побараат азил (ако нивната 
апликација е одобрена или одбиена во тој рок). Откако 
ќе им се одобри работна дозвола, имаат исти права 
да работат како и останатите странски државјани, а 
не како граѓани на Хрватска. Од секои 100 лица на 
кои им е одобрена некаква заштита во Хрватска, 
само 6 успеваат да најдат вработување, што прави 
да не е ниту статистички ниту реалистички можно 
да се зборува за каква било опасност за домашната 
работна сила. Со оглед на тоа што познавањето 
на хрватскиот јазик од страна на азилантите е или 
минимално или непостоечко, нивните можности за 
вработување се екстремно ограничени. 
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/МИТОВИ И ФАКТИ

МИТ 5 Барателите на азил ќе ја 
преплават Хрватска и ќе ги уништат 
нашиот јазик и религија.

ФАКТ: Бројот на баратели на азил во 
Хрватска продолжува да се зголемува 
на годишно ниво, достигнувајќи 2230 
лица што аплицирале за меѓународна 
заштита во 2016 година. Според пописот 
на население во 2011 година, Хрватска 
има 4.284.889 жители, така што можеме 
да заклучиме дека бројот на баратели 
на азил во 2016 година беше само 
0,05% од населението. Барателите на 
азил во Хрватска се маргинализирано 
малцинство што не претставува закана 
за хрватскиот јазик или религија. 
Повеќето баратели на азил сакаат да 
научат хрватски јазик за да можат да 
комуницираат со хрватските граѓани, 
да најдат вработување и да станат 
рамноправни членови на хрватското 
општество. Имаат загарантирана слобода 
на вероисповед според Уставот на 
Хрватска; исто така важно е да нагласиме 
дека меѓу нив има припадници на многу 
религии (вклучително и Христијанството, 
како и Исламот).  

МИТ 6 Азилантите  се закана за безбедноста 
(се движат во групи и не го зборуваат нашиот 
јазик).

ФАКТ: Ова едноставно не е точно; според 
министерството за внатрешни работи нема 
зголемување на стапката на криминал во 
заедниците каде што се сместени барателите 
на азил. Безбедно е да се заклучи дека станува 
збор за наши субјективни стравови без основа во 
реалноста. На барателите на азил им се земаат 
отпечатоци од прстите при пристигнувањето во 
Засолништето и се посветува големо внимание да 
се зачува безбедноста на сите хрватски граѓани. 
Најчесто азилантите предизвикуваат страв затоа 
што патуваат и времето го минуваат во групи. За 
ова постои многу едноставно објаснување – така се 
чувствуваат побезбедни затоа што ниту зборуваат 
хрватски јазик, ниту се доволно запознаени со 
нашето општество. Повеќето од нив сакаат да учат 
од институциите и од љубезните луѓе и да започнат 
да се чувствуваат како дома колку што е можно 
побрзо. 

МИТ 7 Барателите на азил мора да 
се адаптираат на нашата култура и 
на нашиот начин на живот.

ФАКТ: Секоја личност има право да го 
избере сопствениот начин на живот 
и да ја следи сопствената култура, сѐ 
додека нивните избори не ги загрозуваат 
правата на другите. Важно е дека сите, 
вклучително и барателите на азил, 
имаат право да ги одржуваат, развиваат 
и изразуваат нивните културни 
идентитети и да ги одржуваат нивните 
традиции. Многу е тешко да се заборави 
сопствената култура и да се адаптира 
на друга, поинаква култура, особено во 
многу краткото време што барателите на 
азил го минуваат во Засолништето.  

МИТ 8 Барателите на азил носат нови типови 
заразни болести во Хрватска.

ФАКТ: Ова е погрешно – здравствената заштита на 
барателите на азил е регулирана од Законот за азил 
и Регулативата за здравствен преглед на барателите 
на азил. Овие закони наложуваат задолжителен 
здравствен преглед за секој барател на азил, 
проследен од дополнителни прегледи и контрола 
за лица од држави за кои се знае дека имаат висок 
ризик од заразни болести. Од 2004 година имаше 
само еден таков случај –беше откриено дека само 
еден барател на азил има туберкулоза. Во овој случај 
беа преземени предвидените мерки за спречување 
на проширувањето на заразата. 
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/МИТОВИ И ФАКТИ

МИТ 9 Азилот е за животни

ФАКТ: Азилот е заштитна мерка на 
давање засолниште на бегалците како 
што е наведено во Уставот на Хрватска. 
Во правна смисла, азилот е заштита 
на човечко суштество од прогон и 
опасност. Зборот „азил“ потекнува од 
грчкиот јазик и значи „засолниште, 
прибежиште, светилиште“. Потеклото 
на правото на азил може да се најде во 
многу антички култури, вклучително во 
египетската, грчката и еврејската. Овие 
народи го сметаа правото на азил како 
нивна (верска) должност, што не беше 
негирано ниту на криминалците ниту 
на лица обвинети за злосторства, и ова 
право до одреден степен ги штитело 
и од правни последици. Концептот на 
азил во суштина е концепт на давање 
засолниште и заштита, што се користи и 
кога се опишува давањето засолниште и 
на напуштените животни. 

МИТ 10 Барателите на азил имаат повеќе 
права и подобри услови за живот од нас.

ФАКТ: Барателите на азил имаат помалку права 
во споредба со хрватските граѓани. За време на 
нивниот престој во Хрватска, азилантите се сместени 
во групно сместување, во Засолништето за баратели 
на азил, и им се даваат основните потреби за живот: 
три оброка на ден, облека, хигиенски производи, 
итна медицинска нега и третмани, основно и средно 
образование за децата, монетарна помош од 100 
куни на ден, бесплатни правни совети, пристап до 
хуманитарна помош и слобода на вероисповед и 
верско образование на децата. Правото на работа 
е загарантирано една година по аплицирањето 
за азил, во случај кога барањето е одобрено или 
одбиено во тој период. Минувањето на времето 
во тесен простор со туѓинци, додека имаат само 
минимум права и финансиски средства не може да 
се смета за достоинствени услови за живеење за 
човечките суштества. Безбедноста, приватноста и 
семејниот живот често се споменуваат како нештата 
што најмногу им недостигаат на барателите на азил. 

МИТ 11 Барателите на азил се 
сиромашни.

ФАКТ: Кога личноста бега плашејќи се за 
својот живот, таа не размислува за пари, 
накит, лаптопи и други материјални 
предмети – тие се фокусирани на тоа да 
избегаат живи. Некои успеваат со нив 
да понесат одреден материјален имот, 
други не. Невозможно е да се направи 
генерализација врз основа на една група. 
Иако малкумина, до сега меѓу барателите 
на азил во Хрватска имало и лица од 
богати семејства. Нивните семејства им 
обезбедиле финансиска помош за време 
на времето што тие го поминале тука. 

МИТ 12 Сите бегалци доаѓаат во Европа. 

ФАКТ: Низ светот има 59 милиони бегалци. Повеќе 
од 80% од нив остануваат блиску до своите матични 
држави, или во надеж да се вратат дома колку што 
е можно побрзо, или поради немањето средства да 
избегаат подалеку. Повеќето бегалци потекнуваат 
од воените зони во Сирија, Авганистан и Сомалија, 
а се засолнати претежно во државите што граничат 
со Сирија, на Средниот Исток. Во 2015 година во 
Европа влегоа еден милион бегалци, а беа примени 
370.000 барања за азил. 
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КОЈ ЌЕ ВЛАДЕЕ СО 
БРОДОЛОМЦИТЕ?
Погодно за: ИСТОРИЈА, ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, 
ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: различни форми на власт, демократија, диктатура, аристократија

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да ги именуваат позитивните и негативните страни на секоја форма на власт
• да ја разликуваат демократијата од другите форми на власт

ШТО ВИ ТРЕБА: работен лист

ЧЕКОРИ:
Започнете со тоа што на учениците ќе им го прочитате текстот „Кој ќе владее со бродоломците?“ (од 
работниот лист). 

Продолжете со делење на учениците во 4 групи што ќе одговараат на една од улогите од работниот 
лист. Дајте им 10 минути за да ги подготват аргументите што објаснуваат зошто нивниот лик со своите 
преферирани форми на власт би бил најдобриот избор да владее со бродоломците. Осигурете се дека 
учениците разбираат дека ова е вежба со играње улоги и дека треба да го бранат мислењето на нивниот 
доделен лик независно дали лично се согласуваат со него/неа или не. 

Откако групата ќе заврши со презентирање на својата улога, другите групи може да им постават до 
3 прашања. Откако секоја група ќе заврши со презентирање на своите аргументи и сите прашања се 
завршени, учениците нека ги напуштат своите зададени улоги и нека го дадат својот глас во корист на 
еден од ликовите. Напишете ги гласовите на таблата и именувајте го ликот што победил. Прашајте ги 
учениците дали знаат како се викаат преферираните форми на владеење на секој од ликовите. Дали се 
изненадени за што гласале? Дискутирајте ја секоја форма на власт со учениците. Прашајте ги дали знаат 
во која форма на власт живееме ние. Сега можете накратко да ги објасните разликите меѓу диктатурата 
и демократијата. 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/КОЈ ЌЕ ВЛАДЕЕ СО 
БРОДОЛОМЦИТЕ?

Можна дополнителна активност (особено со помлади ученици) би можело 
да биде цртање на „дрво на демократијата“ со пишување на бенефициите на 
демократијата на гранките и вредностите на демократијата на корените.

Белешки за наставникот: Опис на преферираната форма на владеење на ликовите

ПЕТАР: се залага за авторитарна (тоталитарна) форма на власт, дури претпочита и 
диктатура, каде што тој би имал апсолутна моќ. Важно е да се дискутира дали возраста и 
физичката сила се важни при избирањето на лидер. 

АНА: се залага во корист на чиста (директна) демократија во која секој учествува 
еднакво. 

ИВО: се залага за репрезентативна демократија во која граѓаните избираат претставници 
да донесуваат одлуки во нивно име. 

МАРИЈА: предлага правото на одлучување да биде ограничено според возраста и 
образованието  на личностите. Ова подразбира формирање на аристократија.
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/КОЈ ЌЕ ВЛАДЕЕ СО БРОДОЛОМЦИТЕ?

РАБОТЕН ЛИСТ

КОЈ ЌЕ ВЛАДЕЕ СО 
БРОДОЛОМЦИТЕ? 

Дваесет и шест млади луѓе (шест тинејџери и дваесет деца) преживеале бродолом. Нивните 
родители и сите членови на екипажот потонале. Откако пет дена пловеле на чамец за спасување, 
децата биле исфрлени на брегот на пуст остров. На островот има храна и вода, но нема луѓе. 
Што треба да направат за да преживеат додека бидат спасени? Сите се согласуваат дека треба да 
утврдат правила за да се осигурат дека ќе живеат безбедно и во добри односи. Прашањето е  кој 
ќе ги утврди правилата? Еве што предлагаат некои од децата:

ПЕТАР (17 години): „Јас сум најстариот и најсилниот и јас најдобро знам како да не заштитам. 
Според тоа, јас треба да одлучувам од сега натаму!“ 

АНА (16 години): „Сите, дури и најмалите деца, треба да одлучуваат и да се согласат со правилата. 
И нивното мислење исто така е важно. Не ни треба никој да ни шефува!“

IИВО (15 години): „Нѐ има премногу за заедно да одлучуваме! Целото време ќе ни помине во 
дискусија. Би било подобро да избереме луѓе што ќе не застапуваат. Секој може да не застапува 
ако го изберат другите“. 

МАРИЈА (14 години): „Децата се премногу мали за да донесуваат одлуки. Предлагам дека само 
тинејџерите треба да гласаат и да одлучуваат во име на децата“.  

Прашања за дискусија: 

1. 1Кои се добрите и лошите страни на секој од предлозите? 
2. Со кој предлог се согласувате лично и зошто? 
3. Кои предлози може да се сметаат за демократски? 
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КАДЕ СУМ ЈАС – 
РАЗЛИЧНИ УЛОГИ ВО 
ОПШТЕСТВОТО 
Погодно за: ИСТОРИЈА, ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ЕТИКА

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: стереотипи, предрасуди, малцинства, маргинализирани групи, општествена/
социјална нееднаквост

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да ги препознаат различните општествени улоги и социјалната нееднаквост
• да препознаат како одредени привилегии и нивното отсуство влијаат на квалитетот на нашиот 

живот
• да разберат со што се соочуваат малцинствата и маргинализираните групи во општеството

ШТО ВИ ТРЕБА: самолепливи ливчиња за белешки, поголеми листови хартија за постери, различни 
улоги и описи на улоги (работен лист за ученици), училница или простор доволно големи за учениците 
да се движат во нив

ЧЕКОРИ: 

Ова може или да биде дел од активноста, или може однапред да се подготвите. 
На почетокот, поставете им го на учениците следново прашање: Колку е нагласена нееднаквоста во  
општеството? Учениците може да одговорат со заокружување на одреден број на лист хартија што ќе 
им ја дадете на почетокот на часот (користете го работниот лист – дел 1). Кажете им да го задржат листот 
затоа што ќе им биде потребен подоцна. 

Потоа поделете ги учениците во парови и на секој пар дајте му една улога со соодветен опис (работен 
лист). Тие не треба да им кажат на другите ученици која улога ја добиле. 

Учениците ќе имаат 10 минути за дискусија на следниве прашања во парови и да се договорат за 
улогата што ја добиле: 

• Како ви изгледа еден типичен ден? 
• Кои се вашите најголеми грижи (стравови)? 
• Колкав е вашиот месечен приход/додаток? 

Откако ќе ја завршите дискусијата, поканете ги учениците да „застанат во линија“. Прочитајте ги 
следниве искази, и секој пар што смета дека исказот е поврзан со нивната улога, треба да истапи напред. 
За секој исказ што се однесува на нив, тие прават еден чекор напред.

Листа на искази:
1. Имате убава куќа со брз интернет и автомобил. 
2. Не ви е страв дека ќе бидете физички нападнати на улица или вербално во медиумите. 
3. Можете да си дозволите да одите на одмор барем еднаш годишно. 
4. Верувате дека знаењето и вештините што ги имате се високо ценети во општеството. 
5. Можете да си дозволите да купите нови алишта барем четири пати годишно. 
6. Не се плашите за иднината на вашите деца. 
7. Знаете дека иднината ви е безбедна. 
8. Имате здравствено осигурување. 
9. Не морате секој ден да се грижите за трошењето пари. 
10. Други луѓе ви се обраќаат за совети.
11. Никогаш не сте се соочиле со дискриминација. 
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/КАДЕ СУМ ЈАС – РАЗЛИЧНИ 
УЛОГИ ВО ОПШТЕСТВОТО?

Подготовка: истражете кои малцински групи живеат во вашата заедница и проучете ја нивната 
позиција во контекстот на вашата држава. Обидете се да откриете колку што можете повеќе детали 
што ќе ви помогнат да ги подготвите описите за улогите според ситуацијата во вашата држава.
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/КАДЕ СУМ ЈАС? – РАЗЛИЧНИ УЛОГИ ВО ОПШТЕСТВОТО

Откако ќе ги прочитате сите искази и учениците ќе ги заземат нивните позиции во зависност 
од нивните улоги, прашајте го секој пар да каже која улога ја добиле. Другите ученици треба да 
обрнат внимание на „позицијата“ на улогата во однос на почетната линија. 

Потоа, поканете ги учениците да формираат групи од по 8 ученици и да дискутираат како се 
чувствувале за време на оваа активност и потоа да направат постер. Можете да им ги поставите 
следниве прашања за да поттикнете дискусија и да им дадете идеи за постерот: 

• Како се чувствувавте додека бевте во улогата? 
• Како се чувствувате во споредба со другите околу вас? 
• Што научивте од оваа вежба? 
• Што можам јас, како поединец, да направам за да ја намалам нееднаквоста во општеството? 

Поканете ги учениците да ги презентираат своите заклучоци, со акцент врз последното прашање. 

Повторно, поставете го прашањето од почетокот на оваа работилница: До кој степен е изразена 
нееднаквоста во општеството? (Учениците може да користат друга боја за да го заокружат 
одговорот на скалата од 1 до 5. Споредете го овој избор со оној од почетокот.)

Би сакале ли да зборувате повеќе за општествената нееднаквост, привилегијата и моќта? 
Направете слична работилница. Напишете ги имињата на локалните и меѓународните славни 
личности и/или улогите во општеството (користете лични имиња – вистински луѓе познати 
во вашата држава, на пример Барак Обама, Тејлор Свифт, Бред Пит, како и општи имиња за 
претставници на одредени групи, на пример, Американски студент, Сириски бегалец, Бремена 
тинејџерка, итн.) на самолепливи ливчиња. Ливчињата ставете им ги на учениците на грбот (не 
треба да знаат која улога им била доделена). 

Откако сите ученици ќе ги добијат своите улоги, треба да зборуваат едни со други за да откријат 
колку е важна нивната улога во општеството и кои би можеле да бидат. Замолете ги учениците 
„да се наредат во линија“ (со најмоќната личност на десно и најмалку моќната на лево). Откако ќе 
ги заземат своите позиции, можат да ја проверат својата улога и да ја променат својата позиција 
на „скалата на моќта“. 

Прашајте ги зошто ги заземале своите позиции и што навистина знаат за луѓето чија улога ја 
имале. 

ДОПОЛНИТЕЛНИ МАТЕРИЈАЛИ И ИЗВОРИ:

Интернет страна Учење за мирот – „Работилница: Привилегирана прошетка“
(https://peacelearner.org/2016/03/14/privilege-walk-lesson-plan/); 

Compass: Manual for human rights education with young people (2012) 
(Прирачник за образование за човековите права за млади)
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Адаптирајте го секој опис на улогите 
на ситуацијата во вашата земја.

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/КАДЕ СУМ ЈАС? – РАЗЛИЧНИ УЛОГИ ВО ОПШТЕСТВОТО

РАБОТЕН ЛИСТ ДЕЛ 1

РАБОТЕН ЛИСТ ДЕЛ 2

КАДЕ СУМ ЈАС – РАЗЛИЧНИ 
УЛОГИ ВО ОПШТЕСТВОТО 

УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ: 

КОЛКУ Е ИЗРАЗЕНА НЕЕДНАКВОСТА ВО ОПШТЕСТВОТО?
(на скала од 1 до 5, каде што 1 е „воопшто неизразена“, 2 е „не е изразена“, 

3 е „не сум сигурен“, 4 е „малку изразена“ и  5 е „многу изразена“)

2 3 4 51

Улога: Вие сте 27-годишен бездомник

Опис на улогата: Бездомник е лице без постојано живеалиште, како куќа или стан. Луѓето коишто 
се бездомници најчесто не можат да добијат и одржуваат редовно, безбедно, сигурно и адекватно 
домување. 

Улога: Вие сте 19-годишно дете на фармер што живее во оддалечен регион во вашата држава.

Опис на улогата: Вие сте дете на фармер. Фармер (познат и како земјоделец) е личност што се бави со 
земјоделство, одгледува живи организми за храна или суровини. Терминот најчесто се однесува на луѓе 
што се бават со некоја комбинација на одгледување растителни култури, овоштарници, лозје, живина 
или друг добиток.  

Улога:  Вие сте 20-годишен воен бегалец

Опис на улогата: Општо кажано, бегалец е раселена личност која била принудена да ги премине 
националните граници и која не може безбедно да се врати дома. Конвенцијата за бегалци на 
Обединетите нации од 1951 година ја прифати следнава дефиниција за „бегалец“ која ќе важи за секоја 
личност „која поради оправдан страв дека ќе биде прогонета заради својата раса, вера, националност, 
припадност на одредена социјална група или поради своето политичко уверување, е надвор од 
државата чиј државјанин е и не може, или поради таков страв, не сака да биде под заштита на таа 
држава или која доколку е без државјанство е надвор од државата во која имало вообичаено место на 
престој, не може или поради таков страв не сака да се врати во неа“. 

Улога: Вие сте нелегален имигрант од Сирија

Опис на улогата: Нелегален имигрант е личност којашто ја преминала државната граница што ги 
повредува законите за емиграција на земјата-дестинација. Најчестите причини за миграција се војна, 
политички прогон или живот во сиромаштија.  
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/КАДЕ СУМ ЈАС? – РАЗЛИЧНИ УЛОГИ ВО ОПШТЕСТВОТО

Улога: Вие сте личност со хендикеп што може да се движи само со количка 

Опис на улогата: Хендикеп е попреченост што може да е когнитивна, развојна, интелектуална, 
ментална, физичка, сензорна, или некоја комбинација од нив. Според Светската здравствена 
организација, конзистентно влијае на животните активности на личноста и може да постои од 
раѓање или да настане за време на животот на личноста. 

Улога: Вие сте хомосексуалец од многу религиозно семејство

Опис на улогата: Хомосексуалноста е романтична привлечност, сексуална привлечност 
или сексуално однесување меѓу членови од истиот пол. Иако врската меѓу религијата и 
хомосексуалноста може значително да варира во различни деноминации, денешните доктрини 
на најголемите светски религии имаат доминантно негативен поглед на хомосексуалноста. Меѓу 
оние деноминации што се генерално негативни кон овие ориентации, постојат многу различни 
типови дејства што може да ги преземат: ова може да варира од тивко обесхрабрување на 
хомосексуалните активности, експлицитно забранување на сексуалните практики меѓу партнери 
од ист пол и активно спротивставување на општествената прифатливост на хомосексуалноста. 
Приврзаниците на трите главни монотеистички религии најчесто имаат став дека односите меѓу 
партнери од ист пол се трансгресија на природната улога и целта на сексуалната активност. 

 
Улога: Вашиот татко е Извршен директор на голема и успешна меѓународна компанија

Опис на улогата: Вие сте дете на Извршен директор на голема и успешна компанија, што значи 
дека можете да имате речиси сѐ што ќе посакате. 

Улога: Вие сте претседател на младинското крило на водечка политичка партија 

Опис на улогата: Младинското крило е подружница, автономен или независен сојузен фронт на 
политичка партија што е оформен за да обезбеди поддршка и соработка за кампањите на таа 
организација од членовите и потенцијалните членови на помлада возраст. Младинските ограноци 
генерално работат со прашања поврзани со помладата генерација, особено прашањата поврзани 
со семејството и образованието, студентските и универзитетските политики, социјалните прашања 
и вработувањето и домувањето. 

Страна  4



ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/КАДЕ СУМ ЈАС? – РАЗЛИЧНИ УЛОГИ ВО ОПШТЕСТВОТО

Улога: Вие сте дете на американскиот амбасадор во вашата држава. 

Опис на улогата: Амбасадорот е официјален пратеник, најчесто дипломат од висок ранг којшто 
ја претставува државата и најчесто е акредитиран во друга суверена држава или во меѓународна 
организација како жител – претставник на нивната влада или владетел, или е назначен за 
специјални и често привремени дипломатски задачи.  

Улога: Вие сте модел со анорексија

Опис на улогата: Анорексија е нарушување во исхраната карактеризирано од ниска телесна 
тежина и парализирачки страв од качување на тежината, и силна желба да се биде слаб, што 
доведува до ограничување на исхраната. Причината за анорексијата не е загубата на апетитот, 
туку сеприсутниот страв од покачување на телесната тежина што не исчезнува дурии кога личноста 
е толку слаба што животот ѝ е во опасност. Еден од добро познатите случаи е моделот Џереми 
Глитцер којшто почина од анорексија, со тежина од само 30 

Улога: Вие сте во романтична врска со зависник од хероин

Опис на улогата: Вие сте во романтична врска со зависник од хероин. Хероинот е природна, дрога 
со многу висок потенцијал на создавање зависност, што се добива од морфиум. Таа е најсилната 
дрога што е често достапна на улиците. Производството и употребата на хероин се нелегални 
во повеќето држави. Зависниците од хероин често се поспани, незаинтересирани за други луѓе, 
вклучително и за семејството и пријателите, и се физички слаби. 

Улога: Вие сте лице со ХИВ/СИДА

Опис на улогата:  Според извештајот од 2005 година за пандемијата на СИДА на Здружената 
програма за ХИВ/СИДА на Обединетите нации (УНАИДС), ширум светот има над 45 милиони луѓе 
заразени со ХИВ. Брзината на ширењето на вирусот и неговата огромна способност за мутација 
се главните причини зошто епидемијата не забавува. Има три начини на трансмисија на вирусот: 
сексуална трансмисија, трансмисија преку крв и перинатална трансмисија (од мајка на дете). 
Општата свест и знаењето за ХИВ/СИДА се недоволни и состојбата сѐ уште е стигматизирана, 
за што е потребен долгорочен процес на подигнувањето на свеста на граѓаните. Важно е да се 
едуцираат младите луѓе и да се инвестира во знаењето и здравјето на идните генерации преку 
имплементација на иновативен и сеопфатен пристап усогласен со глобалните трендови на 
зачувување и подобрување на здравјето.

Улога: Вие сте 16-годишник трајно отпишан од училиште 

Опис на улогата: Во Хрватска, ученик може да е трајно избркан од училиште ако неговото или 
нејзиното однесување е неприфатливо или ако имаат повеќе од 2 проценти неоправдани отсуства. 
Директорот одлучува за отпишувањето во рок од 30 дена. 
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/КАДЕ СУМ ЈАС – РАЗЛИЧНИ УЛОГИ ВО ОПШТЕСТВОТО

Улога: Вие невработен самохран родител

Опис на улогата: Самохран родител е родител што не е во брачна врска и не живее во вонбрачно 
партнерство, и самостојно одгледува дете. Најчестите проблеми поврзани со самохраните родители се 
тешката финансиска ситуација и проблеми со грижа за детето (во работно време и сл.). Вработувањето 
на самохраните родители е друг проблем затоа што повеќето работодавачи се свесни за нивната 
ситуација каде што родителите имаат тешкотии во комбинирањето на работата и родителските обврски, 
и често не се решаваат да ги вработат.

Улога: По завршувањето средно училиште, вие добивте стипендија да учите во Австралија

Опис на улогата: Секоја година, Австралија нуди стипендии наречени „Endeavour Awards Scholarships“ 
(Стипендии за наградување вложен труд) за различни научни програми. Со оваа стипендија покриени 
се речиси сите трошоци – транспорт, сместување, настава и учебници. Вие треба да го обезбедите 
својот џепарлак.  

Улога: Вие сте наставник во островско основно училиште што е во опасност да биде затворено 

Опис на улогата: Вие сте наставник во училиште со само пет ученици. Постојат и училишта на заедници 
на острови со не повеќе од 20 ученици. Демографите често нѐ потсетуваат дека училиштата во малите 
заедници најчесто значат живот, а нивното затворање неповратно ги истиснува преостанатите жители 
од руралните области. 

Улога: Вие сте дете на милијардер којшто морал да избега од режимот во својата држава заедно со 
семејството

Опис на улогата: Вашиот татко е милијардер и имате удобен живот. Сепак, поради идеолошки 
проблеми, вашиот татко стана непожелна личност и животот му беше во опасност. Затоа моравте да 
избегате од режимот во вашата држава и да дојдете во нова држава без ништо.

Улога: Вие сте жртва на домашно насилство 

Role description: Домашното насилство е дефинирано како: „шема на однесување што вклучува 
насилство или друга злоупотреба од една личност врз друга во домашни ситуации, како брак или 
кохабитација. Насилство врз интимен партнер е насилство од страна на сопружник или партнер 
во интимна врска врз другиот сопружник или партнер. Домашното насилство може да се појави во 
хетеросексуални, семејни врски но и во семејни врски од ист пол, и може да вклучува и насилство врз 
деца или врз постари лица. Може да има повеќе форми, вклучително физичка, вербална, емоционална, 
економска, религиозна, репродуктивна и сексуална злоупотреба.

Улога: Вие сте млада личност неправедно притворена за присуство на забава каде што некои лица 
земале дроги

Опис на улогата: Сте биле на забава каде што некои лица земале дроги. Полицијата дошла во одреден 
момент и ги уапсила сите што биле таму во тој момент. Поради ова, сега имате криминално досие и ова 
може да биде проблем за вашата иднина при запишување на факултет или вработување. 
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ПОГЛЕД КОН НАШИТЕ 
ДНЕВНИ МЕДИУМИ 
Погодно за: АНГЛИСКИ ЈАЗИК, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: медиуми, телевизија, радио, 
печатени медиуми, интернет, масовни медиуми

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да дефинираат што се медиуми
• да ги набројат различните типови медиуми според  

нивните функции
• да ги разберат клучните проблеми релевантни за деконструкција на медиумите.

ШТО ВИ ТРЕБА:  хартија, фломастери или боици, проектор, компјутер, звучници

ЧЕКОРИ: 
Информирајте ги учениците дека денешната тема ќе бидат медиумите, дефиницијата за медиуми и 
различните типови медиуми. 

Затоа што сме опкружени од медиуми, би сакале да дискутираме што претставуваат медиумите и кои типови 
медиуми постојат. На учениците дајте им инструкции да се поделат во четири групи за да одговорат, како 
група, на следниве прашања.

•	 Група	1	и	Група	2	треба	да	одговорат	на	следниве	прашања:	Што	се	медиуми?	Која	е	дефиницијата	за	
медиум?	

•	 Група	 3	 и	 Група	 4	 треба	 да	 одговорат	 на	 следново	 прашање:	 Кои	 различни	 типови	 медиуми	 ви	 се	
познати?		

На учениците дајте им 10 минути за да дојдат до одговорите, потоа спојте ги групите за Група 1 и Група 2 да 
мора да се договорат за заедничка дефиниција за медиум, додека Група 3 и Група 4 мора да се договорат 
за заедничка листа на типови медиуми. Откако учениците ќе се договорат за финалната дефиниција и 
типовите медиуми, нека ги прочитаат нивните дефиниции. 

На учениците презентирајте им една од официјалните дефиниции за медиуми во вашата држава

•	 Медиуми	 се:	 весниците	 и	 другите	 типови	 печат,	 радио	 и	 телевизиските	 канали,	 каналите	 на	
информативните	 агенции,	 електронските	 публикации,	 телетекс	 и	 другите	 типови	 дневни	 или	
периодични	уредени	публикации	пренесени	преку	снимки,	глас,	звук	или	слика.	Следниве	не	се	сметаат	за	
медиуми:	книги,	прирачници,	огласници,	каталози	и	други	носители	на	информации	предвидени	само	за	
образовни,	научни	и	културни	цели,	рекламирање,	бизнис	комуникација,	функционирање	на	комерцијални	
компании,	институти	и	институции,	асоцијации,	политички	партии,	религиозни	и	други	организации,	
училишни	публикации,	официјални	публикации	на	локални	и	регионални	општини	и	други	официјални	
соопштенија,	 билборди,	 летоци,	 проспекти	и	постери,	 видео	 сајтови	без	програма	во	живо	и	други	
бесплатни	соопштенија	освен	ако	овој	закон	предвидува	поинаку.	(Закон	за	медиуми,	Член	2).

•	 Медиумите	се	порака	(Маршал	Меклухан:	разбирање	на	медиумите)

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ДАЈ НИ ГИ НАШИТЕ... 
ДНЕВНИ МЕДИУМИ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Проверете дали дефиницијата на вашите ученици е слична со официјалните дефиниции. Потоа покажете 
им различни типови медиуми. Може да подготвите листа што ќе го вклучува следново: радио, телевизија, 
весници, списанија, интернет , книги, филмови, музика, огласи (вклучително и огласи на билборди), театар, 
танц, брошури, блогови, лични огласи... 
Кажете им на учениците дека сме константно изложени на медиуми што може да влијаат на нашите 
мислења. Затоа, можеме да поставуваме различни прашања за критички да пристапиме на содржината 
обезбедена од медиумите. На учениците покажете им реклама, или алтернативно, дел од реално шоу. 
Откако ќе го гледате видеото, дајте им инструкции да одговорат на шесте прашања во работните листови 
што ги имате ископирано и веќе поделено на учениците. Проверете ги одговорите и кажете им на 
учениците да ги споредат со останатите. 

Завршете ја лекцијата со тоа што ќе ги информирате учениците дека секогаш треба да бидеме свесни 
додека консумираме содржина од медиумите.  

Дополнително, можете да побарате 
дефиниции за медиуми на вашиот 

јазик. Во листата на извори има 
линк за дефиницијата за медиуми 

на УНЕСКО (на англиски јазик).
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ДАЈ НИ ГИ НАШИТЕ... ДНЕВНИ МЕДИУМИ

РАБОТЕН ЛИСТ

ДАЈ НИ ГИ НАШИТЕ... ДНЕВНИ 
МЕДИУМИ

Обидете се да ги одговорите следниве прашања врз основа на видеото или текстот што го видовте.
Одговорите напишете ги во следнава табела.

Прашање Одговор

Кој е авторот на пораката? Кој ја 
создал?

Која е целта на пораката? Што е 
предвидено да постигне? 

За кого е наменета пораката? Која е 
целната публика? 

Што се обидува да каже? Кој е 
најважниот дел? 

Кои техники беа применети за 
пренесување на пораката? Дали 
имаше употреба на хумор, бои, 
познати личности или нешто 

друго? 

Дали недостасува некоја 
информација? Ако да, зошто? 

ДОПОЛНИТЕЛНИ МАТЕРИЈАЛИ И ИЗВОРИ: 

• Grizzle, A., Wilson, A. Media and information literacy: curriculum for teachers. UNESCO: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf, стр. 187 (Медиумска и 
информациска писменост: прирачник за наставници)

• McLuhan, M. Understanding Media (Разбирање на медиумите)
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РАЗЛИЧНИ ПОГЛЕДИ 
НА ИСТА ПРИКАЗНА
Погодно за: АНГЛИСКИ ЈАЗИК, ЕТИКА, ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: медиуми, вести, креирање содржина, 5 отворени прашања

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:
• да дадат дефиниција на вест
• да наведат три составни делови на една вест
• да го објаснат фактот дека различни медиуми имаат различно гледање на истата информација

ШТО ВИ ТРЕБА: хартија, фломастер

ЧЕКОРИ: 
Започнете со информирање на учениците за активноста. Објаснете им дека ќе бидат новинари што 
пишуваат вест за граѓанското образование и обука и за политичката писменост при завршувањето 
средно училиште. Пред да започнете со вежбата, информирајте ги учениците за соодветниот формат 
на веста. Започнете со тоа што ќе ги запознаете со структурата на обратната пирамида – што значи 
дека започнуваме со презентација на најважната информација и продолжуваме со помалку важните 
информации како што продолжуваме кон крајот на написот. Продолжете со објаснување на концептот 
на воведниот ред (реченица поставена на почетокот на написот што користи отворени прашања: Кој?, 
Што?, Каде?, Кога?, Зошто?, Како?)

Да резимираме, првиот дел од веста е вовед, вториот дел ги елаборира одговорите на отворените 
прашања, додека третиот и најмалку важен дел се состои од помалку важните информации. 

Продолжете со тоа што ќе им кажете на учениците дека честа практика е средниот дел на веста да 
содржи изјава на личност што учествувала во настанот (на пример изјава на ученик, на наставник, 
на директорот или некој друг што учествувал во настанот, итн.). Откријте која интернет страна има 
најмногу информации за отворените прашања. 

Откако ќе ги запознаете учениците со теоретската рамка за пишување вест, поделете ги на четири 
групи. Секој ученик е новинар вработен во медиумска канцеларија. Секоја група претставува различен 
тип медиуми: информативни медиуми; женски медиуми, шоубизнис медиуми, медиуми за човекови 
права, сатирични медиуми. 

Поделете им ја истата информација на сите ученици во „медиумските канцеларии“ – резиме на 
истражување за политичката писменост на младите (најдете релевантно современо истражување 
спроведено во вашата држава). Дајте им инструкции да го прочитаат резимето и да соработуваат и 
напишат вест од позицијата на медиумската канцеларија во која се вработени. Секоја вест треба да се 
состои од 10 реченици. Потсетете ги учениците дека секоја вест треба да има наслов и рачно нацртана 
„фотографија“. Можете и да им го поделите работниот лист со потсетник за претходно дискутираните 
теми. 

Откако ќе ја завршат веста, замолете ги да ја презентираат на класот. По секоја презентација, замолете 
ги учениците да ја дискутираат. Завршете со поставување на следниве прашања: Како се чувствувавте 
додека ја работевте оваа вежба? Кои лекции ги научивте од неа? Што забележавте кај презентираните 
вести? Кои делови од вестите беа слични а кои се разликуваа во зависност од „медиумската канцеларија“ 
што ги претставуваше? Мислите ли дека медиумите ги манипулираат информациите? Ако да, на кој 
начин? Ако не, зошто? 

Можете да ја завршите вежбата со презентирање на различни примери за манипулација на фотографии 
од страна на медиумите за да создадат насловни страници и да ги презентираат вестите на различни 
начини (можете да најдете примери ако пребарате на интернет со клучни зборови како O.J. Simpson 
front page, Obama v. BP front page – насловна страна О.Ј.Симпсон, Обама против БП насловна страна). 

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/РАЗЛИЧНИ ПОГЛЕДИ 
НА ИСТА ПРИКАЗНА
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/РАЗЛИЧНИ ПОГЛЕДИ НА ИСТА ПРИКАЗНА

РАБОТЕН ЛИСТ

РАЗЛИЧНИ ПОГЛЕДИ НА 
ИСТАТА ПРИКАЗНА

Вежбата може да се направи и на следниов начин – поделете ги учениците во групи. 
Една група е „група за драма“ додека другите групи се „медиумски канцеларии“ од 
различни познати весници. „Групата за драма“ нека изведе вест од напис во весник без 
да користи звуци или зборови. Групите од „медиумските канцеларии“ нека пишуваат 
белешки за време на перформансот. Секоја група од „медиумска канцеларија“ може 
да постави едно прашање. Секоја група од „медиумска канцеларија“ пишува вест 
заснована на перформансот и ја презентира. Завршете со тоа што „групата за драма“ 
повторно ќе ја изведе веста, овој пат со звуци и зборување. Дискутирајте за разликите 
помеѓу сите вести презентирани од „медиумските канцеларии“ и вистинскиот настан. 

Работејќи во група, создадете вест заснована на резимето што ви беше дадено. Прочитајте го 
резимето од истражувањето и напишете вест од 10 реченици.

Потсетник – веста има три дела: 
• вовед што се состои од една до две реченици што одговараат на отворените прашања: Кој, 

Што, Каде, Кога, Зошто? Како? 
• средниот дел, што се состои од елаборација на одговорите на петте отворени прашања  и од 

изјавите на  учесниците во настанот (ученици, наставници, директори, родители...)
• последниот дел што се состои од помалку релевантни информации – на пример, „Во иднина ќе 

се спроведе дополнително истражување“. Уредниците на весниците ги скратуваат текстовите 
на вестите за да заштедат на простор со тоа што ги отстрануваат последните параграфи/
реченици од текстот. Така, поставувањето на најмалку важните информации на дното на 
информацијата ја намалува шансата да се изгубат важните информации. 

Треба да се посвети внимание на визуелните компоненти на веста: 
• наслов – се смета дека насловот треба да има најмногу 5 збора за да биде јасен, концизен и 

атрактивен. 
• фотографии – препорачливо е веста да содржи фотографија или илустрација што визуелно ќе 

ја презентира содржината

5 отворени прашања: Кој?, Што?, Каде?, Кога?, 
Зошто?, Како?

Детална елаборација на 5-те 
отворени прашања

Дополнителни 
информации
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СТЕРЕОТИПИ И 
ПРЕДРАСУДИ ВО 
МЕДИУМИТЕ
Погодно за: АНГЛИСКИ ЈАЗИК, ЕТИКА, ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАНИЕ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: медиуми, стереотипи, предрасуди, музика

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да дадат дефиниција за стереотипите и предрасудите со фокус на нивното портретирање во 

медиумите
• да анализираат музички видео спот од популарна музика за да ги забележат стереотипите и 

предрасудите
• да ја зголемат свеста за начинот на кој стереотипите и предрасудите во медиумите влијаат врз 

нечие мислење за некоја личност

ШТО ВИ ТРЕБА: проектор, компјутер

ЧЕКОРИ: 
Започнете ја лекцијата со информирање на учениците за темата – стереотипи и предрасуди. Објаснете 
им дека сите ние имаме стереотипи и предрасуди што најчесто се формираат со воспитувањето, 
социјализацијата и медиумите. Прашајте ги учениците дали знаат што се тоа стереотипи и предрасуди. 

Откако ќе одговорат, можете да го користите проекторот да им ги покажете следниве одговори земени 
од научни извори. 

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/СТЕРЕОТИПИ И 
ПРЕДРАСУДИ ВО МЕДИУМИТЕ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Стереотипи се: 

• врежани, нефлексибилни мисли и мислења на одредена тема, дел од реалноста што 
се состои од човечки активности, што постепено стануваат слепо следени ставови 
за реалноста. (Лавиќ)

• шематски и пристрасен став за одредена тема, личност, нешто во границите на 
човечката перцепција, во комбинација со прифаќање на мислењето на другите на 
оваа тема пред тоа да го провериме лично. (Волтер Липман)

• мисловни конструкции што содржат симплифицирани и често емоционално извртени 
ставови на реалноста што личноста ги прифаќа како резултат на своите лични 
искуства и процесот на социјализација. (Микуловски – Поморски)

Предрасуди се: 

• доминантно негативни ставови за група или поединец како и неоправдани и 
прекумерни генерализации за нив. (Хрватска национална енциклопедија)

• непријателски или негативни ставови за препознатлива група поединци засновани 
единствено на нивната припадност на таа група. (Аронскон, Вилсон, Акерт)
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ ВО МЕДИУМИТЕ

Откако ќе дефинирате што се стереотипи и предрасуди, кажете им на учениците да ви дадат 
неколку примери од нивната сопствена средина. Примерите можат да ги запишат во работниот 
лист. Откако ќе ја завршат задачата, побарајте дополнителни примери што ќе ги користете при 
дискусијата. 

Потсетете ги учениците дека стереотипите можат да бидат и позитивни и негативни, додека 
предрасудите секогаш се негативни. 

Посочете ја големата улога што медиумите ја имаат во оформувањето на предрасудите и 
стереотипите, на тој начин проширувајќи ја поделбата меѓу различните општествени групи. 
Стереотипите се видливи во музичките видео спотови, реалните шоуа, филмовите како и во 
информативните програми. Стереотипите постојат во различни жанрови на медиумите, па на 
учениците поставете им ги следниве прашања:

• Опишете го портретирањето на главните ликови – херои во акционите филмови. 

• Опишете го портретирањето на женските ликови во романтичните комедии.

• Опишете го портретирањето на машките ликови во акционите филмови.

• Опишете го портретирањето на учесниците во реалните шоуа. 

• Дали опишаните портрети се точни? 

Продолжете со информирање на учениците дека ќе работите вежба поврзана со стереотипите 
и предрасудите. Вежбата е заснована на познато ТВ шоу во кое шефот го избира својот нов 
штитеник (Apprentice) преку елиминација на еден кандидат во секоја епизода. Учениците ќе ја 
имаат улогата на шефот што ќе го селектира својот ученик. Треба да бараат личност којашто е 
механички инженер, има добри комуникациски вештини и ќе им помага во изградба на градови 
на секоја планета на Млечниот пат. Според тоа, избраниот кандидат мора да е квалификуван за 
работата и да ги поседува комуникациските вештини потребни за да им го објасни проектот на 
вонземјаните. 

Учениците нека ги погледнат седумте имиња на нивниот работен лист (дел 2). Веднаш треба да 
отпуштат една личност само врз основа на имињата.  
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ДОПОЛНИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ И ИЗВОРИ:
• Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, M. 2005. Social psychology. (Социјална 

психологија)
• Haralambos, M. 2002. Sociology: themes and perspectives. (Социологија: 

теми и перспективи)
• Giddens, A. 2007. Sociology (Социологија)

Продолжете со откривање на податоците на учениците во чекори (на пример, започнете со 
презимето и продолжете со нивните фотографии и лични особини и карактеристики). Зачувајте ги 
нивните професионални квалификации како последен чекор. Вежбата би можела да изгледа вака: 

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ ВО МЕДИУМИТЕ

Чекор 1: Али Иван Хајрудин Елена (Отпуштете кандидат!)

Чекор 2: Ал-Фатуси Мариќ Ахметовиќ Костановска (Отпуштете кандидат!)

Чекор 3: Фотографии на кандидатите (Отпуштете кандидат!)

Чекор 4: Карактеристики и особини на кандидатите – сексуална 
ориентација, физичка состојба, можни пречки (на пр. 
хендикеп)

(Отпуштете кандидат!)

Итн

Која личност ја избравте? Зошто? 

Дали вашиот избор беше воден од стереотип или предрасуда врз основа на особините и 
карактеристиките на кандидатите? А од нивниот пол? Физички изглед? Ментални способности? 
Сексуална ориентација? 

Кои се можните последици на портретирањето на кандидатите на ваков начин 

Зошто ваквите портретирања се погрешни?

Зошто ваквите портретирања постојано се користат во медиумите? 

Завршете ја лекцијата со ревидирање на основните термини поврзани со стереотипите и 
предрасудите

Нашите умови имаат тенденција прекумерно да симплифицираат, па тоа е 
начинот на кој се појавуваат стереотипите – лесно е да се прилепуваат етикети 
на личностите и општествените феномени. Проблематично е никогаш да не ги 
преиспитуваме нашите мисловни процеси и да не ја забележуваме комплетната 
слика за личноста, или уште полошо, да донесеме нефер заклучоци за нив врз 
основа на нивните карактеристики.  

Дополнително, можете да дискутирате со учениците како тинејџерите, жените 
и мажите се портретирани во популарни списанија што таргетираат една од 
овие групи. 

Адаптирајте ги овие имиња според вашиот општествен контекст!
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ ВО МЕДИУМИТЕ

РАБОТЕН ЛИСТ ДЕЛ 1

РАБОТЕН ЛИСТ ДЕЛ 2

СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ 
ВО МЕДИУМИТЕ

СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ 
ВО МЕДИУМИТЕ

Размислете за стереотипите и предрасудите што постојат во вашата средина. Напишете примери 
во првата колона и наведете ги таргетираните групи или поединци и како слушнавте за овие 
стереотипи/предрасуди (медиуми, семејство, од општеството, пријателите...) во другите две 
колони. 

Еве листа на седум лица. По секој чекор, ќе мора да отпуштите еден од нив. Слушајте ги инструкциите 
на наставникот многу внимателно.

Али Иван Хајрудин Давид Адријана Елена Ловро

Предрасуда или стереотип Таргетирана група Како дознавте за тоа?
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Погодно за РАБОТА СО ТУТОРОТ, ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО,  
ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМАТИКА  
И КОМЈУТЕРСКА ТЕХНОЛОГИЈА, АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: злоупотреба, социјални мрежи  

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да идентификуваат позитивни и негативни страни на 

користењето на социјалните медиуми
• да ја зголемат свеста за типовите злоупотреба на социјалните мрежи
• да научат како да се однесуваат во случај ако станат жртва на злоупотреба на социјалните 

мрежи и како да го превенираат тоа

ШТО ВИ ТРЕБА:  компјутер, работен лист, пенкала

ЧЕКОРИ:
Започнете ја работилницата со тоа што ќе ги запознаете учениците со темата на злоупотребата преку 
интернет. 

• Имате ли профили на социјалните мрежи? 
• Зошто го креиравте профилот? 
• Како го минувате времето додека сте на социјалните мрежи? 
• Дали некогаш сте се чувствувале лошо додека сте ги користеле социјалните мрежи?

Поделете ги учениците на мали групи (бројот на групи определете го според бројот на ученици). Секоја 
група ќе ја има истата задача – да ги идентификува позитивните и негативните страни на користењето на 
социјалните мрежи. На секоја група поделете ја првата половина од работниот лист. Целта на задачата е 
учениците да станат свесни дека социјалните мрежи може да бидат и забавни и многу опасни во исто време. 
Учениците на работниот лист нека ги напишат сопствените примери. 

За време на задачата, поттикнете ги учениците да размислат за колку што можат повеќе примери што ќе 
ги илустрираат и позитивните и негативните страни на користењето на социјалните мрежи. Побарајте 
претставник од секоја група да ги презентира заклучоците на групата. Рекапитулирајте ги заклучоците на 
учениците. 

Целта на наредната задача е да се дискутира за концептот на злоупотребата на социјалните мрежи. Оваа 
задача е многу важна затоа што децата често не се свесни дека биле или дека може да станат жртви на 
виртуелна злоупотреба. Задачата е поврзана со примерите дадени во претходната вежба, па затоа е важно 
да се поттикнат учениците да размислат за примерите на злоупотреба и другите опасности на употребата на 
социјалните мрежи. 

Следниве прашања би можеле да ви помогнат, особено ако се користат во врска со примерите дадени во 
претходната дискусија: 

• Сега кога ги дискутиравме позитивните и негативните страни на користењето на социјалните мрежи, 
дали има некои негативни страни поврзани со однесување на злоупотреба? 

• Именувајте ги типовите на злоупотреба на социјалните мрежи!
• Дали познавате жртви на злоупотреба на социјалните мрежи?

Потоа на секоја група дајте ѝ го вториот дел од работниот лист. Важно е секој од предлозите во задачата да 
биде дискутиран со учениците и комплетно да биде објаснет. На пример, видливоста на секоја фотографија 
и албум на социјалните медиуми може да биде ограничена со менување на опцијата за приватност. Ако 
учениците самите се сетат на овој начин на 
намалување на опасноста, нека објаснат како 
тоа може да се направи. Би било корисно 
ова да се работи на компјутер. Ако не се 
сетат самите, дајте им неколку совети за 
приватноста. 

НАПРАВИ ГО ТВОЕТО 
ЛИЦЕ СРЕЌНО ЛИЦЕ

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/НАПРАВИ ГО ТВОЕТО 
ЛИЦЕ СРЕЌНО ЛИЦЕ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Започнете кампања или натпревар за уметничко 
дело што ќе ги промовира и поттикнува позитивните 
пораки и ќе ѝ биде од корист на заедницата. 

Оваа работилница може да 
се користи и за да се зборува 

за безбедната употреба на 
интернетот/ смартфоните.
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/НАПРАВИ ГО ТВОЕТО ЛИЦЕ СРЕЌНО ЛИЦЕ

Присетете се на сите позитивни 
страни од користењето на социјалните 
мрежи и напишете ги овде!

Присетете се на сите негативни страни 
од користењето на социјалните мрежи и 
напишете ги овде!

Размислете за начините на кои можеме да ги подобриме негативните страни од користењето на 
социјалните мрежи и да се одбраниме од злоупотреба на социјалните мрежи. Напишете ги вашите 
примери. 

РАБОТЕН ЛИСТ

НАПРАВИ ГО ТВОЕТО ЛИЦЕ 
СРЕЌНО ЛИЦЕ
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БЕЗБЕДЕН ЛЕТ ВО 
САЈБЕРСВЕТОТ 

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/БЕЗБЕДЕН ЛЕТ 
ВО САЈБЕРСВЕТОТ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, ЛИЧНО, СОЦИЈАЛНО, ЗДРАВСТВЕНО И ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 
ИНФОРМАТИКА И КОМЈУТЕРСКА ТЕХНОЛОГИЈА, АНГЛИСКИ ЈАЗИК

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: cсајбернасилство, интернет, насилство

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 

• да ги предвидат последиците од злоупотребата преку интернет
• да се соочат со сајбернасилството
• да го осудат несоодветното однесување на социјалните мрежи.

ШТО ВИ ТРЕБА:  хартија во А3 формат, фломастер, работен лист

ЧЕКОРИ: 
Учениците нека даваат идеи и објаснувања за значењето на терминот сајбернасилство. Ако не 
се запознаени со терминот, употребете ги објаснувањата дадени подолу. На учениците дајте им 
хартија во А3 формат и поделете ги во групи, секоја група нека нацрта стрип што ќе го објаснува 
сајбернасилството. Фокусот е врз негативните последици и начините на кои можеме да ги 
превенираме. Започнете дискусија. 

Наредната активност бара детална подготовка и од наставниците и од учениците. Се предлага 
претходниот час (или повеќе претходни часа) да се искористат за проучување на методот на 
форум -  театар. Побарајте релевантна литература на интернет, или размислете за можноста да 
учествувате во работилница или семинар за овој метод. Откако учениците ќе научат за форумскиот 
театар и неговите правила, нека подготват презентација за оваа лекција. 

Користете го текстот назад за дополнителни информации за сајбернасилството. Поделете ги 
работните листови на учениците. Откако ќе ја прочитаат приказната, замолете ги да размислат 
за неа и да ги запишат чувствата и мотивациите на учесниците како што им се чинат на нив. На 
учениците доделете им улоги и сцени (се предлага за време на претходниот час да одвоите време 
за да изберете ученици што се подготвени да глумат на сцена). На учениците дајте им инструкции 
самите да смислат посакувани решенија и да ги презентираат на сцена. 

Целта на форум  
театар е публиката да 

помогне да се решат проблемите презентирани на сцената – 
секој член на публиката може да ја сопре драмата со кревање 
рака и да предложи во која насока да се развие дејствието на 

сцената за да се постигне посакуваното решение; за да го сторат 
тоа тие може и да преземат некоја од улогите. 
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Објаснете ги чувствата на учесниците во следниве ситуации: 

1. Ива беше шокирана кога се најави на нејзиниот Тик-Ток профил: Марк споделил видео каде 
што се појавува и таа, и ја означил. Таа не знаела дека ја снимаат и никогаш не би дозволила 
ова видео да биде споделено онлајн. Пред да можела да направи што било околу тоа, Ива веќе 
добила многу коментари, од кои некои се непријатни. Според мислењето на Марк, видеото 
било кул и тој комплетно го игнорирал барањето на Ива да го отстрани.

ИВА:

МАРК:

ДРУГИТЕ: 

2. Марија отсекогаш била срамежлива и ѝ било тешко да формира пријателства. Откако се 
префрлила во ново училиште, на почетокот била топло прифатена од група девојчиња. Си 
помислила дека конечно има нови пријатели, но наскоро започнала да добива непристојни 
пораки на Whats App. Личноста што ѝ ги праќала пораките очигледно знаела многу за неа. 
По неколку дена, открила кој ја вознемирувал откако ги прочитала коментарите на Ѕидот на 
една од нејзините нови пријателки. 

МАРИЈА: 

ДЕВОЈЧИЊАТА: 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ: 

Некои примери за сајбернасилство се:

• несоодветни/непристојни пораки
• споделување несоодветни коментари и фотографии
• потсмевање онлајн
• игнорирање онлајн
• означување на други на несоодветни/непристојни фотографии на социјалните мрежи
• несоодветни дискусии

Разлики помеѓу сајбернасилството и насилството во вистинскиот живот

• силеџијата чувствува дека може да остане анонимен
• може да се случи во секое време и тешко може да се избегне
• содржината споделена во групи или јавни форуми може да допре до голема публика и да е 

невозможно да се отстрани

Што може да се преземе? 

• да се внимава при споделувањето на каква било содржина онлајн (може да стане трајна а ние 
губиме контрола над неа)

• никогаш не се одмаздувајте и не одговарајте
• блокирајте ги насилниците и прилагодете ги безбедносните опции на мрежата
• пријавете го насилството на соодветните онлајн даватели на услугата
• соберете ги сите докази – не ги бришете пораките, е-поштата и разговорите на социјалните 

мрежи
• зборувајте со возрасен на кому му верувате – член на семејството, пријател, наставник...

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/БЕЗБЕДЕН ЛЕТ ВО САЈБЕРСВЕТОТ

РАБОТЕН ЛИСТ

БЕЗБЕДЕН ЛЕТ ВО 
САЈБЕРСВЕТОТ
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ОДРЖЛИВО УЧИЛИШТЕ

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ОДРЖЛИВО УЧИЛИШТЕ
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Погодно за: ГЕОГРАФИЈА, НАУКИ, РАБОТА СО ТУТОРОТ, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ЕТИКА

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: одржлив развој, јавен сектор, бизнис сектор, граѓански сектор 

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да ја објаснат целта на одржливиот развој
• да ги согледаат последиците на преголемата експлоатација на ресурсите
• да планираат активности на секторите вклучени во одржливиот развој
• да предложат волонтерски еко-проект

ШТО ВИ ТРЕБА:  бела табла или хартија за презентации, работен лист за учениците и наставниците, 
моливи, компјутер, проектор, видео на Youtube “About sustainable development” (За одржливиот 
развој).

ЧЕКОРИ:
Замолете ги половина од учениците да ја напуштат училницата. На оние што останале кажете им 
да објаснат одржлив развој со пантомима на учениците што излегле. Тие не треба да користат 
никакви алатки и треба да го користат само своето тело. Сега поканете ги сите ученици во 
училницата и замолете ги да не започнат никаква активност додека не кажете „Почни!“. Нагласете 
дека ќе работат во парови. 

По пантомимата, дајте вовед: 

• Дали неодамна сте прочитале или сте слушнале за преголемата експлоатација на природните 
ресурси? 

• Кои чекори се преземаат за тоа да се превенира? 
• Кои се последиците на оваа преголема експлоатација? 

Најдете видео на Youtube што го објаснува концептот на одржливиот развој на концизен начин. 

По гледање на видеото, коментирајте го со учениците за да се осигурите дека сите ја разбрале 
поентата на одржливиот развој. Има краток текст на работниот лист за концептот на одржливиот 
развој за на наставниците да им е полесно да ја организираат дискусијата со учениците. 

На учениците објаснете им ја важноста на секторите вклучени во одржливиот развој: бизнис 
секторот и граѓанскиот сектор. Следната задача учениците ги дели во три групи (сектори). 
Учениците ќе треба да испланираат еколошки волонтерски проект во нивното училиште или 
соседството. 

На крајот, секоја група ја презентира својата работа. 

Задачата за креативна 
домашна работа зема 

пример од Хрватска. Најдете интересни 
примери за општествено одговорно 

претприемништво во вашата држава или 
локална заедница и кажете им 

ги на учениците.
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ОДРЖЛИВО УЧИЛИШТЕ

ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Одржлив развој е организацискиот принцип на исполнување на целите на човековиот 
развој додека истовремено се одржува можноста на природните системи да ги обезбедат 
природните ресурси и услугите од екосистемот од кои зависат економијата и општеството. 
Климатските промени, честото случување на природните катастрофи, дотрошувањето на 
природните ресурси, загубата на биолошката разновидност и ширењето на сиромаштијата 
се само некои од предизвиците со кои во моментот се соочува човештвото, а ќе станат уште 
порелевантни во наредните години. За да се справиме со овие предизвици, „одржливиот 
развој стана глобалното средство за изразување на потребата да се напуштат денеска 
доминантните модели на развој, што се неприфатливи за наоѓањето на балансот меѓу 
потребите на луѓето и на планетата“ (УНЕСКО, 2009.6)

(...) Една добро позната дефиниција го гледа одржливиот развој како развој што ги исполнува 
потребите на сегашноста без да ја загрози можноста на идните генерации да ги исполнат 
сопствените потреби. Светската комисија за животната средина ја создаде оваа дефиниција 
во документот „Нашата заедничка иднина“, (1987 г.), што го нагласува размислувањето за 
долгорочното влијание на нашите одлуки и нашата одговорност кон нашата заедница и 
идните генерации. 

Извор: 
Bajkuša, Mario. 2012. Održivost u školama, održivost u društvu – Sažetak s preporukama.

Загреб, Форум за слобода во образованието

КРЕАТИВНА ДОМАШНА РАБОТА

Драги ученици, 

Дознајте повеќе за социјалната организација наречена Хумана Нова од Чаковец (Хрватска), 
којашто е социјална кооператива што поттикнува вработување на лица со посебни потреби и други 
социјално-исклучени лица и се бави со производство и продажба на квалитетни и иновативни 
текстилни производи (облека и други производи) направени од еколошки и рециклирани 
материјали. Превод на англиски јазик е достапен на следниов линк:  https://humananova.org/.

Направете постер за општествено одговорно претприемаштво и изложете  
го на истакнато место во вашето училиште. 

РАБОТЕН ЛИСТ

ОДРЖЛИВО УЧИЛИШТЕ
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ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ ЗА 
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ ЗА 
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Погодно за:  ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ГЕОГРАФИЈА, ОПШТЕСТЕНИ НАУКИ, АНГЛИСКИ ЈАЗИК

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: глобален развој, одржливи цели 

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ:  
• да објаснат што се глобални цели во контекст на одржливиот развој, зошто се важни и зошто 

им се битни на нив.

ПОДГОТОВКА:  работните листови 1, 2 и 3

ПОДГОТОВКА: Ако е можно, напишете ги или прикажете ги на проектор глобалните цели 
од работниот лист 1 пред целиот клас. Исто така, ископирајте ги работните листови 2 и 3 
како дополнителни материјали за вас и/или вашите ученици. Од следниов линк преземете 
колку што можете повеќе дополнителни информации и извори: https://worldslargestlesson.
globalgoals.org/. Напишете го следново прашање: Кои се најголемите проблеми со кои 
се соочува човештвото во светот денес? Потоа подгответе шест различни локации 
во училницата кои ќе покриваат различни Теми од глобалните цели (работен лист 2). 
Прикажете различни информации за учениците да ги запознаете со глобалните цели – 
лични приказни, студии, случаи, фотографии, графикони итн. Информациите може да се 
најдат на линкот погоре

АЛТЕРНАТИВНИ ВОВЕДИ: 
1. Можеби е подобро некои од учениците прво да размислат за проблемите во сопствената 
држава а потоа тоа да го прошират на остатокот од светот. Со помладите ученици може да се 
фокусирате на идентификација на три до пет проблеми и потоа да им кажете да размислуваат 
за овие проблеми како тие да се претседател/ премиер.
2. Во училницата, прикажете шест фотографии што ја прикажуваат темата на некои глобални 
цели (најдете ги на https://worldslargestlesson.globalgoals.org/ ) и кажете им на учениците да 
прошетаат, да ги разгледаат фотографиите и да одлучат која фотографија одговара на која 
глобална цел. Потоа тие може да застанат до фотографијата за која сметаат дека се однесува 
на најголемиот/најсериозниот проблем. Го објаснуваат својот избор. Откако ќе ги слушнат 
сите објаснувања, тие можат да ги сменат групите/позициите ако слушнале убедливи 
аргументи во корист на друг проблем. 
3. Употребете го работниот лист 3 кој наведува некои од проблемите и замолете ги учениците 
да ги заокружат оние што ги сметаат за најзначајни. Оваа активност може да се работи на 
три нивоа – локалната заедница, државата, светот – и потоа да се направи споредба дали 
има разлика во нивните избори на различни нивоа. 
 

ЧЕКОРИ: 
Додека влегуваат во училницата, учениците на таблата треба да го видат следново прашање на 
таблата: Кои се најголемите проблеми со кои човештвото се соочува во светот денес? Поделете 
ги во парови и кажете им да се обидат да одговорат на тоа. Ако сакаат, одговорите можат да ги 
запишат, а по неколку минути тие можат нивните одговори да ги споделат и со другите од групата. 
Можно е да им е потребна дополнителна поддршка да ги согледаат проблемите од различна 
перспектива и во напорите да ја согледаат „големата слика“. 
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Колку проблеми идентификуваа учениците? Споредете ги нивните листи со глобалните цели 
што може да им ги покажете или да им ги поделите (работен лист 1). Истакнете ги оние што се 
преклопуваат. Потоа можете дополнително да елаборирате зошто некои од проблемите добија 
признание а некои не. 

Имаше ли некои цели што никој не ги сметаше за проблем? Ако одговорот е да, прашајте ги 
учениците зошто мислат дека биле поставени овие цели. 

Учениците можат да го погледнат видеото The World’s Largest Lesson 2016 – with thanks to Sir Ken 
Robinson and Emma Watson (Најголемата лекција на светот во 2016 г. – со благодарност до Сер Кен 
Робинзон и Ема Вотсон) – на голем екран заедно или на смартфони/таблети во групи. Видеото 
може да го најдете на интернет (https://vimeo.com/178464378).

Читањето стрипови е уште една индивидуална активност. Стриповите може да се најдат на 
следниов линк: https://developmenteducation.ie/resource/the-worlds-largest-lesson/.

Зошто овие проблеми се толку сериозни? За на ова прашање да може да дадат добар одговор, 
учениците треба да ги посетат претходно поставените станици (катчиња во училницата) за да 
го продлабочат своето знаење и разбирање. Имаат по 4 минути за секоја станица, и можете да 
давате сигнал кога е време за менување на станиците. 

Додека сте на некоја од станиците, секоја група треба да напише барем по еден изненадувачки 
факт. Исто така, треба да изберат нешто за што би сакале да научат повеќе, што може да се направи 
на наредни работилници или дома.

Алтернативно, за секоја од станиците можете да подготвите и множество прашања 
(во зависност од изворите за секоја тема) што учениците треба да ги одговорат. Ако 
имате ограничени простор и време, на учениците може да им дадете кратки описи 
за некои од проблемите и Целите што се обидуваат да ги решат. Замолете ги да ги 
прочитаат целите и да одлучат кои од Целите ќе им помогнат да го решат проблемот. 
За оваа активност, искористете ја Брошурата за глобалните цели адаптирана за деца, 
што може да ја најдете на линкот погоре. 

Откако ќе поминат низ сите шест станици, тие одлучуваат која е најважната цел и како е поврзана 
со другите цели. Тие може да напишат по неколку реченици за својот избор користејќи ги 
информациите што ги научиле додека биле на станиците.  

Ако времето ви е ограничено, учениците можат ова да го направат за домашна работа. 
Како дополнителна активност, можат да ги исечат Целите од работниот лист 1 и да ги 
рангираат, одлучувајќи која од нив е најважна. Исто така можат да создадат дијаграм што 
ќе ги покаже врските и меѓусебните зависности меѓу индивидуалните цели (со употреба 
на стрелки или некој друг креативен начин). 

На крајот, прашајте ги учениците да напишат неколку реченици за нивните ставови за Глобалните 
цели и што тие значат за нив. Реченицата започнете ја: „Глобалните цели се важни затоа што...“ 
или дајте им задача да напишат наслов или вовед на напис во весник или на твитер да побараат 
@theglobalgoals #globalgoals. 

Како наставник, ја имате моќта да ја насочите нивната 
позитивна енергија и можете да им помогнете да веруваат 
дека не се беспомошни, дека промените се можни и дека 
тие можат да бидат предводници на тој пат.

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВОР:

http://www.dfcworld.com/SITE
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СВЕТ БЕЗ 
СИРОМАШТИЈА

ЕДНАКВОСТ ОД 
РАЃАЊЕ

ИНДУСТРИЈА, 
ИНОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

КЛИМАТСКА 
ЗАШТИТА

ПАРТНЕРСТВО ЗА 
ИСПОЛНУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ

НАМАЛУВАЊЕ НА 
НЕЕДНАКВОСТА

ЗАЧУВУВАЊЕ НА 
СВЕТСКИТЕ ВОДИ

ОДРЖЛИВИ 
ГРАДОВИ И 
ЗАЕДНИЦИ

ЗАЧУВУВАЊЕ 
НА ЖИВОТОТ НА 
ЗЕМЈАТА

ОДРЖЛИВА 
ПОТРОШУВАЧКА И 
ПРОИЗВОДСТВО

МИР, ПРАВДА 
И МИР, СИЛНИ 
ИНСТИТУЦИИ

СВЕТ БЕЗ ГЛАД

ЧИСТА ВОДА 
И САНИТАРНИ 
УСЛОВИ

БЕСПЛАТНА 
ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА

ДОСТАПНА И 
ЧИСТА ЕНЕРГИЈА

КВАЛИТЕТНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОИНСТВЕНА 
РАБОТА И ЕКОНОМСКИ 
РАСТ
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ПРОБЛЕМИ СО КОИ ЛУЃЕТО СЕ СООЧУВААТ 
ДЕНЕС: 

• сиромаштија
• нееднаквост меѓу државите
• глад
• лошо здравје и болести
• загадена вода
• лоши санитарни услови
• лошо образование – некои деца не можат 

да одат на училиште
• ниски плати и невработеност
• бавен економски раст – државите не 

заработуваат доволно за сѐ што им е 
потребно на граѓаните

• родова нееднаквост – мажите и жените не 
се третирани подеднакво и не ги добиваат 
истите можности

• војна, конфликти и нестабилност
• луѓето не се чувствуваат безбедно
• насилство меѓу луѓето
• корупција и неправда

• нарушување на човековите права
• недоволно енергија за обезбедување 

удобен живот за сите
• лоша инфраструктура, недоволно 

развиена технологија и комуникации
• небезбедни градови
• неодржливи градови што консумираат 

повеќе отколку што светот може да 
произведе 

• преголема експлоатација на ресурсите и 
недоволно рециклирање

• климатски промени
• загадени океани и мориња
• уништени живеалишта
• ограничен пристап до технологија, скапи 

смартфони и компјутери
• луѓето повеќе не се чувствуваат безбедно
• раст на населението
• прекумерна телесна тежина
• расизам
• дезинтеграција на заедниците

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ

ИМЕ НА СТАНИЦАТА (КАТЧЕТО) ЦЕЛИ

Сиромаштија 1. нема сиромаштија
10. намалена нееднаквост

Здравје и добросостојба 2. нула глад
3. добро здравје и благосостојба
6. чиста вода и санитарни услови

Образование, вештини, вработување 4. квалитетно образование
8. пристојна работа и економски раст

Фер и безбеден свет 5. родова еднаквост
16. мир, правда и силни институции

Одржливост 7. достапна и чиста енергија
9. индустрија, иновација и инфраструктура
11. одржливи градови и заедници
12. одговорни потрошувачка и производство
17. партнерство за целите

Животна средина 13. климатска акција
14. живот под вода
15. живот на копно

РАБОТЕН ЛИСТ 2

РАБОТЕН ЛИСТ 3

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
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НЕКА ЗАПОЧНЕ ОД МЕНЕ
Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, ЕТИКА, ВЕРОНАУКА, 
ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: позитивно искуство, добри вибрации,  
добри дела

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да ги изразат позитивните карактеристики што ги 

поттикнуваат луѓето да прават добри дела
• да ја препознаат нивната сопствена моќ за започнување на 

промената во секојдневниот живот
• да дадат аргументи за општествена ангажираност

ШТО ВИ ТРЕБА: компјутер, проектор, работен лист 

ЧЕКОРИ: 
Заедно со учениците направете круг држејќи се за раце. Објаснете дека сега ќе испратите бран од 
добри вибрации којшто тие ќе треба да го испратат понатаму (мрднете ги рацете како бран да влегол 
во вашата десна рака, поминал низ вашите раменици и продолжил да се движи низ вашата лева рака; 
ученикот до вас тогаш го прифаќа бранот и продолжува да го препраќа на ист начин). Сега поделете ги 
во групи по петмина. Во групи учениците треба да размислат кои карактерни особини се потребни за 
правење добри дела (во контекст на филантропија и хуманост). Тие треба своите одговори да ги запишат 
на лист хартија и потоа претставник на групата може да дискутира за што дискутирале во секоја група. 
Бидете подготвени дека учениците (особено постарите) ќе наведат карактеристики што се сметаат за 
пожелни во денешното општество, а кои не секогаш се љубезноста, хуманоста, сочувствителноста, итн. 
Искористете ја оваа можност да им го привлечете вниманието кон ваквите контрадикции во нашето 
општество. 

Потоа објаснете им на учениците дека нивната наредна задача е да се присетат на една нивна 
постапка (или кажани зборови) што помогнала на друга личност. Прашајте ги дали се сеќаваат како се 
чувствувале потоа. Дајте им неколку минути да ги запишат нивните мисли и чувства. Потоа охрабрете 
неколку ученици да ги споделат своите позитивни искуства со другите. 

Откријте дали мислат дека поттикнале некои добри дела со тоа што и самите направиле нешто добро? 
Дали мислат дека добрите дела може да се шират како добрите вибрации од првата активност? 
Поттикнете кратка дискусија

По дискусијата, покажете им го видеото под наслов „ Life Vest Inside – Kindness Boomerang – One 
Day” (http://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU ) (Внатрешен појас за спасување – Бумеранг на 
љубезноста – Еден ден)

ПРАШАЊА ЗА ДИСКУСИЈА:
•	 Што	научивте	од	ова	видео?
•	 Дали	мислите	дека	е	можна	таква	верижна	реакција?	
•	 •Како	би	реагирале	ако	личноста	до	вас	падне?	
•	 Дали	секогаш	ја	гледаме	можноста	да	им	помогнеме	на	другите,	да	направиме	нешто	добро?	
•	 Дали	некогаш	сте	искусиле	нешто	позитивно	слично	на	она	што	го	видовте	во	видеото?	
•	 Дали	сме	подготвени	да	започнеме	да	се	однесуваме	на	ваков	начин?	
•	 Што	 е	 најлошото	што	 може	 да	 се	 случи	 ако	 личноста	 за	 која	 сме	 направиле	 нешто	 добро	 не	

продолжи	да	прави	добри	дела?	

На крајот, поделете ги работните листови.

ПРЕДЛОГ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ: Предложете им на учениците да гледаат (или вие можете 
да гледате со нив) филм од режисерката Мими Ледер: Прати понатаму, 2000 г. (Pay it forward) За време 
на некој од наредните часови можете да коментирате за тоа што го гледале. Нека размислуваат за тоа 
како тие можат да ја започнат промената и да ги поттикнат планирањето и реализацијата на идеи. 

Секоја личност е одговорна 
за сопственото однесување, и 

наша должност е да се обидеме 
најдобро што можеме да ја 

започнеме промената



РАБОТЕН ЛИСТ
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Брановите исфрлија милиони морски ѕвезди на брегот за време на ноќта. Не можејќи да се 
вратат во морето, морските ѕвезди полека умираа. Една жена одеше крај брегот и полека, 

една по една, започна да ги враќа морските ѕвезди во морето. Некои луѓе поминаа покрај неа и 
ја прашаа: 

„Што правиш, добра жено?“
„Ги враќам овие морски ѕвезди во морето.“

„Работата ти е залудна, затоа што нема да можеш да им помогнеш на сите нив.“
„Ќе им помогнам на оние што ќе ги вратам“ – одговори жената и продолжи да ги враќа 

морските ѕвезди во морето.  

Извор:
Bognar, L.; Ništ, M.; Tonković, Lj. (2004) Miroljupci: priručnik mirovnog odgoja. Osijek: Centar za mir, 
nenasilje i ljudska prava, Edukacijska kuća (Мирољубци, прирачник за мировно образование, 
Центар за мир, ненасилство и човекови права)

1. Кој одлучи да преземе нешто во оваа приказна?

2. Кој стоеше настрана и не направи ништо? 

3. Кому му беше потребна помош? 

Кои се морските ѕвезди во вашето опкружување? Кои се луѓето на кои можете да им 
помогнете, но, како и луѓето во приказната, избирате да не направите ништо затоа што 
мислите дека не можете да помогнете? 

Размислете за начините на кои би можеле да помогнете. 

Станете активен член на општеството и не ги игнорирајте проблемите на другите луѓе затоа 
што никогаш не знаете дали и вие некој ден ќе бидете една од морските ѕвезди. 
 

Би сакале ли некому да му помогнете, некого да го направите среќен или да му го разубавите 
денот? Со правење мали нешта и инвестирање на само малку време и напор, некому можете 
да му олесните. Размислете дали во вашето соседство има некој ученик, некое постаро лице 
или некој друг кому му е потребна помош, и дали има нешто што би можеле да го направите 
за нив. Започнете ја промената! Дознајте, вклучете се, нека започне од вас!
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ГО МЕНУВАМ СВЕТОТ
Погодно за: АНГЛИСКИ ЈАЗИК, МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА СО ТУТОРОТ, ГРАЃАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: промена, општествена активност

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да научат како светот да го направат подобро место
• да препознаат како сите луѓе можат да ја започнат промената
• да ги поттикнат луѓето околу нив да размислуваат. 

ШТО ВИ ТРЕБА: компјутер, проектор, голем лист хартија, работни листови 

ЧЕКОРИ:
На почетокот на лекцијата, прашајте ги учениците: Дали	 можеме	 да	 го	 промениме	 светот? По 
кратка дискусија, слушнете ја песната Го	чекаме	светот	да	се	промени	од	Џон	Маер (John Mayer, 
Waiting	on	the	World	to	Change). Поделете ги работните листови за учениците да можат да го следат 
текстот.

Започнете дискусија со овие прашања: 

За што е песната? Нивната задача е со свои зборови да ја резимираат пораката на пејачот во 
секоја строфа. Дајте им 10 минути за оваа активност. 

Потоа поделете ги во групи од по петмина. На секоја група ѝ се потребни листови хартија на вртење 
(flipchart) каде што прво ќе нацртаат силуета на огледало и потоа нивниот одраз во ситуации каде 
што менуваат нешто во нивната средина и светот. Тие треба да подготват презентација од себеси	
во	 огледалото како добар пример за други луѓе. Нивните изработки може да ги поставите на 
истакнато место во училницата. 

Откако сите ученици ќе завршат со нивните презентации, можат да започнат да размислуваат 
за план што ќе го претвори одразот	во	огледалото во реалност и на тој начин ќе ги поттикне и 
другите да се променат. 

На крајот, поврзете ја пораката на оваа песна со цитатот на Махатма Ганди: Вие	бидете	промената	
што	сакате	да	ја	видите	во	светот.	

Што	значи	овој	цитат?	Како	можеме	да	го	поврземе	ова	со	активноста	што	ја	работевме	на	часот?

За дополнителна мотивација, предлагаме да го 
гледате видеото „Adéu, Barcelona!“ (https://www.

youtube.com/watch?v=zEpo4gExLT8) што служи како 
добра мотивација за започнување на промената 

и подигнување на свеста дека е потребно многу 
малку за некому да му го подобриш часот, денот, или 

можеби и животот.
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Страна 2

ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЕКТИ/ ГО МЕНУВАМ СВЕТОТ

Me and all my friends
We’re all misunderstood

They say we stand for nothing and
There’s no way we ever could

Now we see everything that’s going wrong
With the world and those who lead it

We just feel like we don’t have the means
To rise above and beat it

So we keep waiting (waiting)
Waiting on the world to change

We keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

It’s hard to beat the system
When we’re standing at a distance

So we keep waiting (waiting)
Waiting on the world to change

Now if we had the power
To bring our neighbors home from war

They would have never missed a Christmas
No more ribbons on their door

And when you trust your television
What you get is what you got

Cause when they own the information, oh
They can bend it all they want

That’s why we’re waiting (waiting)
Waiting on the world to change

We keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

It’s not that we don’t care
We just know that the fight ain’t fair

So we keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

And we’re still waiting (waiting)
Waiting on the world to change

We keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

One day our generation
Is gonna rule the population

So we keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

Now we keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

We keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change
Waiting on the world to change
Waiting on the world to change
Waiting on the world to change

(Јас и сите мои пријатели)
(Не сме правилно разбрани)

(Велат не се застапуваме за ништо,)
(дека не би ни можеле)

(Сега гледаме како сѐ оди погрешно)
(Во светот и оние што го водат)
(Чувствуваме дека немаме начин)

(Да се издигнеме над ова и да го победиме)

(Го чекаме светот да се промени)
(И уште го чекаме (чекаме))

(Го чекаме светот да се промени)
(Тешко е да го победиме системот)

(Кога стоиме на дистанца)
(Па уште го чекаме (чекаме))

(Го чекаме светот да се промени)

(Сега ако ја имавме моќта)
(Да ги вратиме соседите дома од војна)
(Тие немаше да го пропуштат Божиќ)
(Ќе немаше траки на нивните врати)
(А кога му веруваш на телевизорот)

(Го добиваш само она што ќе го сфатиш) 
(Зашто кога тие ги поседуваат 

информациите)
(Ги извртуваат колку што сакаат)

(Па затоа чекаме (чекаме))
(Го чекаме светот да се промени)

(И уште го чекаме (чекаме))
(Го чекаме светот да се промени)

(Не е дека не се грижиме)
(Само знаеме дека борбата не е фер)

(Па затоа уште чекаме (чекаме)
(Го чекаме светот да се промени)

(И уште чекаме (чекаме)
(Чекаме светот да се промени)

(И уште чекаме (чекаме)
(Чекаме светот да се промени
(Еден ден нашата генерација)

(Ќе владее со целата популација) 
(Па затоа уште чекаме (чекаме))
(Чекаме светот да се промени)

(Сега уште чекаме (чекаме))
(Чекаме светот да се промени)

(Уште чекаме (чекаме))
(Чекаме светот да се промени)...

Waiting On The World To Change by John Mayer
(Го чекаме светот да се промени од Џон Маер)

ПРЕДЛОГ ЗА УШТЕ АКТИВНОСТИ: 
Научете за животите на младите луѓе што оставиле 

трага во светот. Инспирирајте се од написот „8 
млади луѓе што го ги променија историјата и 

светот“. https://www.shuterstock.com/blog/young-
people-who-changed-history

Никогаш не е прерано да ја започнете промената!
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ЗГОЛЕМИ ГО 
ВОЛОНТЕРСТВОТО
Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, ЕТИКА, ВЕРОНАУКА, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: волонтерство, одговорност, самопочит, 
помош, започнување на промена 

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да ја посочат важноста на волонтерството за поединецот и 

заедницата
• да изберат област за волонтирање
• да го поддржат волонтерството како форма на социјална 

активност. 

ШТО ВИ ТРЕБА: табла, креда, хартија во А4 формат, работни листови

ЧЕКОРИ:
Запознајте ги учениците со правилата на следнава активност: учениците треба да се поделат во парови 
и да одлучат кој ќе води а кој ќе следи. Оној што следи треба да ги затвори очите и да ја стави раката 
на рамото на ученикот што води. Секој пар потоа треба да направи 25 чекори во различни насоки во 
училиштето, да запомнат каде завршиле и потоа да ги сменат улогите: ученикот што следел сега треба да 
го преземе водството и обратно. Кога паровите ќе се вратат во училницата, поделете листови поделени 
на два дела со овие наслови: Кога	ни	треба	помош,	се	чувствуваме...	и	Кога	помагаме,	се	чувствуваме... 
Објаснете им да учениците дека нивната наредна задача е да коментираат на претходната активност 
заедно и потоа да запишат како се чувствувале за време на таа активност: кога им требала помош и 
кога тие помагале. Очекуваните одговори се: Се	чувствував	беспомошна,	 зависна,	исплашена;	и	беше	
мило	да	помогнам,	одговорно,	самоуверено... Откако своите впечатоци ќе ги напишат на хартија, треба 
да ги закачат на местото што го стигнале со своите 25 чекори (на ѕидот, на шкаф, на прозор...) Целта е 
сите други ученици во училиштето постојано да наоѓаат прикачени ливчиња што може да ги поттикнат 
да сфатат дека е нормално да се побара помош, дека сите можеме да бидеме во ситуација кога ни треба 
помош или кога можеме да понудиме помош. 

Воведете го волонтирањето како еден од начините на кои можеме да помогнеме. Ако вашите ученици 
немаат претходни познавања за волонтирањето, објаснете како настанал зборот и што значи 
(искористете ги објаснувањата на крајот). Ако вашите ученици веќе знаат нешто за волонтирањето, 
поврзете го она што го знаат со претходната активност на давање/барање помош. Започнете дискусија 
за тоа како се чувствуваме кога ни е потребна нечија помош, а како се 
чувствуваме кога им помагаме на другите. 

Потоа поставете го следново прашање: Би	 се	 чувствувале	 ли	
подеднакво	добро	кога	би	добиле/дале	пари	или	некоја	друга	форма	
на	 компензација?	 Би	 ви	 направило	 ли	 некаква	 разлика?	 Заедно	
со	 учениците	 обидете	 се	 да	 заклучите	 кои	 се	 волонтерите	 и	
каде	 учениците	 можат	 да	 волонтираат (училишта, различни 
асоцијации и организации, засолништа за животни, кампови 
за бегалци...) Откријте дали околу вас има личност/личности 
што волонтираат и замолете ги да дојдат на вашиот час како 
гости. Оваа личност може со вас да ги сподели своите добри искуства со волонтирањето, што може 
да ги поттикне учениците да станат активни членови на општеството. На крајот прашајте ги: Што	ги	
поттикнува	луѓето	да	започнат	да	волонтираат?	Што		им	е	„платата“?	Одговорите напишете ги на 
таблата. 

Пред да ја започнете оваа 
активност, предупредете ги 

вашите ученици да внимаваат 
на својата безбедност како и на 
безбедноста на својот партнер. 
Проверете ги правилата за игри	

на	доверба на интернет. 

За дополнителна мотивација 
најдете видео за волонтирање 

во заедницата, што ќе им го 
покажете на вашите ученици

Најдете официјални документи со дефиниции за волонтерството во вашата држава и адаптирајте 
ги следните текстови според нив.
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ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЕКТИ/ ЗГОЛЕМИ ГО ВОЛонтерството

Помош за наставници!

Што е волонтирање? 

Волонтирањето генерално се смета за алтруистичка активност каде што поединецот или 
групата обезбедуваат услуги без финансиска корист, „во корист на друга личност, група или 
организација“. Волонтирањето исто така може да има позитивни бенефиции за волонтерот 
како и за услужената личност или заедница. Наградата за волонтирањето не е парична, туку е 
позитивното чувство за себеси. Волонтерите се луѓе што се водат од различни мотиви. Сепак, 
она што сите го имаат заедничко е верувањето дека имаат мисија. Добиваат можност да научат 
нови нешта и да работат со нови луѓе, да работат со луѓе со слични интереси и верувања. Исто 
така, помагаат нивната заедница да биде подобро место за живеење, го минуваат слободното 
време на креативен начин, што е најдобриот лек за секојдневната рутина. 

Помош за ученици и наставници!

Како да изберете волонтерска програма? 

Размислете за вашите силни страни и изберете место за кое што мислите дека ќе ве исполнува. 
Ќе можете да ги искористите вашето знаење и вештини, а за возврат ќе добиете ново искуство, 
нова перспектива, вештини и задоволство што ќе ве инспирира да продолжите да го правите 
тоа. На пример, ако многу сакате животни, можете да работите во засолниште за животни. 
Таквите места секогаш се соочени со различни проблеми, па затоа секоја помош ќе им биде 
добредојдена. Ќе можете да се грижите за животни на кои им е потребна нега, а и вие ќе 
уживате додека им помагате. Сепак, има и многу други начини на кои можете да помогнете. 
Ако сте личност во добра физичка форма што сака спорт и вежбање, многу организации за лица 
со посебни потреби имаат потреба од некој што би им помогнал во рекреативните и спортски 
активности за децата. Вашето знаење можете да го пренесете на други и да им помогнете и 
тие да бидат активни и здрави. Ако можете да свирите музички инструмент, можете децата да 
ги учите на нови нешта преку музиката, или дури да ги научите и тие да свират инструмент и 
да пеат. Има многу опции од кои ќе можете да избирате. 

Како можам да започнам? 

Зборувајте со вашиот наставник или контактирајте организација каде што би сакале да 
минувате неколку часа неделно или месечно и да помогнете некому. Ако има локален 
волонтерски центар, контактирајте ги и дознајте на кои организации им се потребни волонтери. 
Дајте си шанса затоа што волонтирањето би можело да ве направи среќни. Давајќи го вашето 
слободно време, ќе се чувствувате како навистина да сте помогнале некому.
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ЈАС, ВОЛОНТЕР!
Погодно за: РАБОТА СО ТУТОРОТ, ЕТИКА, ВЕРОНАУКА, ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: волонтерство, одговорност, грижа

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да го поддржат волонтерството како една од формите на општествена вклученост
• да го планираат сопственото волонтирање
• да го групираат волонтирањето според интересите. 

ШТО ВИ ТРЕБА: табла, креда, работен лист 

ЧЕКОРИ: 
Следниве зборови напишете ги на таблата со големи букви: НВО (поттикнете ги учениците да се сетат 
на различни области од интерес), домови за стари лица, засолништа за животни, детски домови. 
Објаснувањата на овие термини приспособете ги на возраста на вашите ученици. Започнете да 
размислувате за различни идеи со поставување на прашањето: Што	им	е	заедничко	на	овие	институции? 
Нивните одговори напишете ги на таблата (поттикнете ги да дојдат до следниве одговори: даваат нега 
на оние што имаат потреба за тоа, како и сочувство, помош, постари лица...)

Поттикнете ги учениците да се присетат на некои други институции/организации што може да ги 
додадат на листата врз основа на наведените критериуми. Потоа кажете им на учениците да изберат 
една од споменатите институции/организации што им се најинтересни. 

Поставете ги следниве прашања: 
•	 Што	знаете	за	работата	на	оваа	организација?	
•	 Кој	работи	во	оваа	институција/организација?	
•	 Кон	кого	е	насочена	нивната	работа?	
•	 Дали	некогаш	до	сега	сте	имале	искуство	со	такви	институции?	

Слушајте внимателно за да видите дали тие ќе ги споменат волонтерите како лица што работат за овие 
институции/организации. Прашајте ги учениците дали знаат кои се волонтерите. Се сретнале ли со нив 
порано? Дали некои од нив имаат волонтирано? Ако повеќето ученици одговорат дека немаат искуство 
со волонтирањето, започнете ја следната активност: Дали некогаш сум...? Поставувајте прашања, а 
учениците треба да станат наместо да одговорат да. (Ако одговорот е не, остануваат седнати). 

•	 Дали	некогаш	сум	помогнал/а	на	постара	личност	да	носи	тешки	торби?	
•	 Дали	некогаш	сум	помогнал/а	на	личност	со	бел	бастун	да	ја	премине	улицата?	
•	 Дали	некогаш	сум	поминал	одредено	време	помагајќи	некому	со	учењето?	
•	 Дали	некогаш,	 како	дел	 од	 училишните	активности,	 сум	направил	нешто	 за	 да	им	помогнам	на	

другите?	
•	 •Дали	некогаш,	на	кој	било	начин,	сум	направил	нешто	за	друга	личност	без	да	очекувам	нешто	за	

возврат?	

По оваа активност, кажете им на учениците: Ако	станавте	барем	еднаш,	тогаш	знаете	како	изгледа	
волонтирањето.	

Прашајте ги како се чувствувале додека правеле нешто 
за другите за да им помогнат. Објаснете дека да се 
направи нешто за друга личност затоа што чувствувате 
потреба да помогнете а не за материјална корист, значи 
да се волонтира. Поттикнете ги да размислат за нивна 
сопствена дефиниција за волонтирањето.

За повеќе информации 
за волонтирањето, 

искористете го работниот 
лист ЗГОЛЕМИ ГО 
ВОЛонтирањето
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ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЕКТИ/ ЈАС, ВОЛОНТЕР!

ДЕТСКИ ДОМ
ЗАСОЛНИШТЕ 
ЗА ЖИВОТНИ

ОРГАНИЗАЦИЈА 
што работи со...

ДОМ ЗА 
СТАРИ ЛИЦА

НОВ 
ПРЕДЛОГ:

КАКО 
МОЖЕМЕ ДА 
ПОМОГНЕМЕ 
(листа на 
идеи)

ИДЕИ ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ (размислете како можете повеќе да им помогнете на другите и 
зборувајте со вашиот наставник за како тоа да го остварите)

Прочитајте ги овие цитати од волонтери и препознајте ја областа во која тие работат.

За мене, волонтирањето е можност да се подаде рака и да се помогне на некој кој е слаб, 
мал или заборавен. Секоја секунда инвестирана во волонтирањето е наградена во очите и 

насмевката на детето кое, можеби за прв пат, се чувствува прифатено. Волонтирам затоа 
што имам потреба да верувам во љубов и во чуда! (Иван, 26 г.)

Порано се чувствував тажна секогаш кога ќе видев напуштени кучиња. Еден ден, сфатив дека 
всушност можам да направам нешто за да им помогнам. Го најдов бројот на едно локално 
засолниште на интернет и ги прашав дали им се потребни волонтери. Сега не можам да 
си замислам да помине една недела без да отидам таму и да поминам некое време со овие 

суштества. Радоста што можам да им ја дадам за неколку часа од моето време и љубовта 
што ја добивам за возврат се нешто што не може да се опише со зборови. (Тара, 23 г.)

Волонтирањето ми помогна да најдам нешто што ме исполнува, за што можеби не би имала 
шанса на друг начин. Запознав прекрасни луѓе и научив многу за одговорноста што сите ја 
имаме да им дадеме пример на младите и да ги насочиме кон градењето посветла иднина. 
За ова се потребни време и вложен труд, но задоволството што го добивате за возврат е 

бесценето. (Вања, 27 г.)

1. ВОЛОНТЕР ВО ЗАСОЛНИШТЕ ЗА ЖИВОТНИ

2. ВОЛОНТЕР ВО ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА

3. ВОЛОНТЕР ВО ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
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ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЕКТИ/ ОД ПОТРЕБИ ДО ИДЕИ ЗА 
ПРОЕКТИ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ОД ПОТРЕБИ ДО ИДЕИ 
ЗА ПРОЕКТИ
Погодно за: ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ЕТИКА 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: мапирање	на локалната заедница, идентификација на потребите и проблемите, 
создавање идеи за проектни	

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ: 
• да ги анализираат потребите на училиштата и локалната заедница
• да дефинираат потенцијални идеи за проекти во одговор на забележана потреба/проблем

ШТО ВИ ТРЕБА: работен лист, листови хартија во А3 и А4 формат, фломастери

ЧЕКОРИ:
Оваа работилница има цел да им помогне на учениците да ги препознаат потребите за активности 
или волонтерски проекти во нивното училиште или локалната заедница. На овој начин учениците 
како појдовна точка се земаат самите себе, нивниот поглед на училиштето и локалната заедница. Низ 
разговор за проблемите што тие самите ги забележуваат, учениците се поттикнати да бидат активни 
во изнаоѓањето на решение. Нивното чувство на сопственост на идејата може да го оптимизира 
целиот проект и да ја осигура нивната полна вклученост.

Учениците треба да бидат поделени во групи и да се упатат во следниве чекори: 

Чекор 1. Сите групи добиваат работен лист и задача за да дискутираат кои проблеми ги забележуваат 
во нивното училиште и што би сакале да променат. Одговорите треба да бидат напишани околу делот 
училиште. Следната задача за групите е да ги мапираат главните карактеристики на локалната 
заедница каде што е лоцирано училиштето (имиња на соседните институции, организации, центри, 
паркови, плоштади итн.) и да зборуваат за тоа на кого во локалната заедница може да му е потребна 
нивната помош и со кого би можеле да соработуваат. 

Чекор 2. Лист во А4 формат со името на училиштето се закачува на ѕидот или на таблата со други 
листови во А4 формат околу него на кои на групите им се кажува да ги запишат проблемите што ги 
забележале во училиштето. Исто така, учениците треба да ги напишат имињата на институциите, 
организациите, плоштадите, итн. блиску до училиштето. Целиот процес се прави низ разговор – 
прашајте ги учениците за одговорите што ги напишале. Обидете се да вклучите колку што можете 
повеќе ученици. 

Чекор 3. Замолете ги учениците да погледнат што е на ѕидот и да размислат со кои проблеми би сакале 
да се бават во нивниот волонтерски проект и зошто. Важно е да се зборува со целосно вреднување 
на секој придонес, чувство и став. Заедно со групите означете ги идеите (теми, корисници, проблеми) 
што во моментот изгледаат најважни и вредни за развојот на нивните проектни идеи. 

Чекор 4. Учениците сега се групирани според интересите за различните проектни идеи и секоја 
група ги разработува своите идеи преку одговарање на следниве прашања: Која	е	вашата	лична	
придобивка	 од	 овој	 проект?	 Дали	 целата	 група	 е	 заинтересирана	 да	 го	 работи	 овој	 проект?	 Кои	
ресурси	ги	имате?	Што	ви	е	потребно? Учениците треба да размислат за тоа кои потенцијали ги 
имаат (кои се нивните таленти, вештини, кого би можеле да го вклучат, итн.).

Чекор 5. Со поддршка на наставникот, групите организираат презентација на нивните идеи 
пред некои од органите на училиштето (на пр. Ученичкиот совет) и уште подетално го планираат 
спроведувањето. Важно е наставникот да ги напише сите идеи за проекти и да ги поддржи во секој 
чекор. 
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ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЕКТИ/ ОД ПОТРЕБИ ДО ИДЕИ ЗА ПРОЕКТИ

РАБОТЕН ЛИСТ

УЧИЛИШТЕ

ДОПОЛНИТЕЛНИ МАТЕРИЈАЛИ И ИЗВОРИ: 

Документарен филм Започни ја промената
со титлување на англиски јазик – (35 мин.) за волонтирањето на децата и младите: 
https://www.youtube.com/watch?v=gXUXkfxf52w.

Избирањето на една од идеите за проекти не е едноставно. Понекогаш треба да се одржат повеќе 
работилници и да се создадат многу идеи за проекти за да може да се избере една. Развојот, 
планирањето и спроведувањето на една проектна идеја може да трае една цела академска година. 

Мапирајте ја локалната заедница каде што се наоѓа вашето училиште. Прво разгледајте ги 
проблемите што ги забележувате во вашето училиште (на објектите, односите наставник-
ученик, конфликти меѓу врсниците, итн.). Потоа размислете кои институции и организации 
се наоѓаат во ваша близина, дали има потенцијални партнери и локации што може да бидат 
од интерес на децата и младите.
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