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ШТО ЌЕ ПОБЕДИ?

Да се практикуваат вештините на дијалогот;
Да се изгради консензус.

1. Побарајте од учениците да се поделат во парови, свртени еден кон друг, лице в лице, со испружена десна тупаница 
(како во играта „лист, камен, ножички“)
2. Посочете дека секој пар треба во исто време, заеднички, на глас да каже „ништо, нешто, сешто“. Штом ќе биде 
кажан зборот „сешто“, двата учесника треба да кажат поим кој прв им доаѓа на ум (куче, чаша, чевли, пенкало итн).
3. Откако ќе ги кажат своите поими, учениците, во рамки на својот пар треба да дебатираат меѓусебно за тоа зошто 
нивниот поим би го „победил“ поимот на нивниот партнер, по важност, по јачина и слично. Напоменете им дека секој 
пар треба да дојде до компромис за победничкиот поим.
4. Дадете им 15 минути за дебата, а потоа преминете кон дискусија за извлекување на заклучоци.

ОПИС НА АКТИВНОСТА

1. Како реагиравте на овој „мини конфликт“?
2. Дали вака нормално реагирате во конфликти? Зошто да, зошто не?
3. Како успеавте да дојдете до консензус?
4. Колку е тешко за вас да сослушате кога некој не се согласува со вас?
5. Како можете да го искористите наученото од оваа вежба следниот пат кога ќе се соочите со конфликт?

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. Надгледувајте го индивидуалното однесување на учесниците и адресирајте го во делот на вадење 
заклучоци.
2. Обидете се да не интервенирате во дискусиите на паровите.
3. Поттикнете учество на сите ученици во дискусијата за вадење на заклучоци

30-40мин 10+ Дебата, изнаоѓање 
компромис

Не е потребно
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ШТО ИМАМЕ ЗАЕДНИЧКО?

Да се пронајдат заедничките работи на членовите;
Да се започне процес на градење доверба.

1. Поделете ја групата во помали тимови од 5 до 8 учесници; 
2. Секој тим пред себе да има флипчарт хартија и маркери;
3. Замолете ги да дискутираат и да откријат што имаат заедничко помеѓу себе (секоја набројана работа мора да 
важи за секого во тимот);
4. Работите коишто се видливи (коса, облека итн.) не смеат да бидат споменати;

ОПИС НА АКТИВНОСТА

1. Дали бевте изнанадени колку заеднички работи имате?
2. Колку набројаните работи поттикнуваат единство?
*Додадете дополнителни прашања

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. Поделете ги учесниците во групи по случаен избор.
2. Членовите кои се назначени од тимовите поканете ги да станат и да презентираат пред целата 
група со цел да ги развиваат своите презентациски вештини.

15-25 мин 10+ Работа во тим Хартија, маркери
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КРИТИЧКО
РАЗМИСЛУВАЊЕ
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ВРТЕЛЕШКА
Да се развие критичко размислување кај учессниците
Да се поттикне соработка и заедничко решавање проблеми

1. Земете 6 флипчарт листови и на секој од нив напишете по едно прашање или проблем кој треба да се реши, 
поврзани со темата која се обработува. Флипчарт листовите поставете ги низ училницата, на соодветно 
растојание.
2. Поделете ги учениците во 6 помали групи.
3. Замолете ја секоја од групите да застане пред еден од флипчартовите. Една група пред еден флипчарт.
4. Објаснете им на учениците дека ќе добијат 5 минути да дадат одогвор на прашањето, односно проблемот, преку 
меѓусебна дискусија. Во тие 5 минути, претставник на групата треба да го напише одговорот на флипчартот.
5. Напоменете им дека по истекот на 5-те минути, на ваш знак, групите ќе ротираат во круг, односно секоја група 
ќе премине кон друг флипчарт со друго прашање, односно проблем.
6. Повторувајте го ова додека секоја група не помине на секој од флипчарт листовите.
7. Заеднички прегледајте ги сите флипчарт листови и накратко продискутирајте ги одговорите кои се напишани.

ОПИС НА АКТИВНОСТА

1. Што ви беше најголем предизвик во вежбата?
2. Во колкава мера ви беше предизвик да дискутирате во кратко и ограничено време?
3. Во колкава мера можевте да се сложите на заеднички одговор на прашањата?
4. Дали сите членови на групата подеднакво учествуваа во дискусиите?
5. Дали сите членови на тимот се задоволни од одговорите кои ги дадовте како група?

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. Однапред припремете прашања, односно проблеми поврзани со темата која се обработува на часот, кои групите ќе 
ги дискутираат. За да заштедите време, поставете ги флипчарт листовите со напишаните прашања, односно 
проблеми, пред започнувањето на часот
2. Внимавајте на времето и не дозволувајте дискусиите да траат повеќе од 5 минути.
3. Потрудете се сите членови на групите да учествуваат во дискусиите

30-40 мин. Неограничено Групна работа и дискусија, 
критичко размислување

Флипчарт хартија, 
маркери

26



НЕЧУЈНА ДИСКУСИЈА
Да се развие критичко размислување кај учесниците;
Да се поттикнат учесниците самостојно да размислуваат;
Да се поттикнат учесниците креативно да се изразуваат.

1. Поделете ги учесниците во помали групи од 4 до 5 учесници.
2. На секоја група дајте ѝ флипчарт хартија и неколку маркери.
3. На секоја група дајте ѝ едно прашање за „дискусија“ поврзано со темата која се обработува на часот.
4. Дадете им инструкции за тоа како да ја спроведат активноста. Посочете им дека како група треба да 
продискутираат на прашањето кое им е дадено, но без да зборуваат помеѓу себе. Објаснете им дека треба самостојно 
да размислат на темата и да се изразат на флипчарт хартијата, преку пишување или преку цртање. Додадете и дека 
меѓусебно можат да си коментираат или да си поставуваат прашања на нацртаното или напишаното, но на истиот 
начин и без зборување. Дадете им 15 минути за да го сторат ова. Откако сите групи ќе завршат, дозволете им на 
учесниците 5 минути за да прошетаат до флипчартовите на другите групи и да внесат свои коментари на она што 
било „дискутирано“.
5. Дајте ѝ по 1 минута на секоја група да го презентира својот флипчарт.
6. Преминете кон дискусија за извлекување заклучоци.

ОПИС НА АКТИВНОСТА

1. Како се чувствувавте додека ,,дискутиравте’ без да смеете да зборувате?
2. Кој ви беше најголемиот предизвик за време на „дискусијата“?
3. Колку на овој начин успеавте подобро да ја разберете темата на дискусија?
*Додате прашања поврзани со темата која ја обработувавте.

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. Прашањата кои ќе им ги давате на групите да бидат поврзани со тематската единица која се обработува.
2. Користете отворен тип на прашања.
3. Можете да дадете и дополнителни материјали, како слики, весници и слично, кои ќе ги употребат групите при 
дискусијата.
4. Надгледувајте ги групите и погрижете се дека тие навистина не комуницираат меѓу себе.
5. Внимавајте на времето и оставете доволно време за дискусија за вадење заклучоци.
6. Потрудете се сите учесници да учествуваат во вежбата, а особено во дискусијата.

40 мин. Неограничено Илустративно изразување, 
тимска работа

Подготвени прашања 
за дискусија, 

флипчарт хартија, 
маркери
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ВО ТУЃИ ЧЕВЛИ
Да се развие критичко размислување кај учесниците; 
Да се обработи материјата која се изучува на интерактивен начин.

1. Направете сесија (дискусија) со бура на идеи за темата која се обработува и обидете се да направите заедничка 
дефиниција.  
2. Објаснете дека ќе работат во мали групи за да направат мали претстави на темата која се обработува. 
3. Поделете ги учесниците во подгрупи и поделете по една сцена на секоја група. Дајте им 15 минути за да се 
подготват како група. 
4. Откако ќе се подготват, поканете ја секоја група да ја презентира сцената. 
5. После секоја презентирана сцена, направете дискусија за извлекување заклучоци.

ОПИС НА АКТИВНОСТА

1. Што забележавте во сцената која се презентираше? Што се случуваше? 
2. Прашање до оние кои глумеле во сцената: Како се чувствувавте во улогите кои ги имавте? 
3. Како вие би постапиле во таква ситуација? 
4. Што научивме од ситуацијата? 
*Додате прашања поврзани со темата која ја обработувавте.

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. Однапред подгответе сценарија од кои може да се направат мали претстави (игра на улоги), поврзани со темата 
која се обработува на часот. Бројот на сценарија зависи од бројот на учесници. Потрудете се групите да бидат 
составени од 5 до 6 учесници. Во рамки на секое сценарио, креирајте улоги за секој член на групата 
2. Откако ќе ги поделите учесниците во групи, на секоја група поделете им по едно сценарио, по случаен избор. 
3. Внимавајте на времето, за да имате доволно време за дискусија за секоја од сцените. 
4. Доколку некој учесник не сака да учествува, обидете се да го мотивирате, но доколку и тогаш одбива да учествува, 
дозволете му да ги следи сцените.

40 мин. Неограничено Играње улоги, дискусија Подготвени и 
испочатени сценарија
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НАСКОРО ЗАСТАРЕНИ

Да се развие критичко мислење и вештини за дискусија;
Да се развие свесност, слободно мислење и љубопитност.

ОПИС НА АКТИВНОСТА

30-40 мин 10+ Работа во тим Флип-чарт хартија, 
маркери, пенкала

29

1. Објаснете дека оваа активност има за цел да покаже како верувањата се менуваат со текот на 
времето. Најпрво, учесниците дискутираат верувања кои претходните генерации ги имале, но сега се 
застарени. Потоа, дискутираат за верувања кои тие самите ги имаат, а за кои сметаат дека нивните 
деца и внуци ќе ги сметаат за застарени.
2. Дискутирајте за тоа како луѓето го сфаќаат зборот Верување.
3. Сега, замолете ги учесниците да се поделат во мали групи од 5-6 членови.
4. Секоја група треба да определи еден член кој ќе пишува забелешки од дискусиите на големо парче хартија 
и кој ќе ја објасни дискусијата на пленарната сесија.
5. Замолете ја групата да ги разгледа изјавите од Прилог 1 и 2 и да одбере 5 од нив за кои сметаат дека 
се промениле од времето на нивните баба и дедо и на кои би сакале да работат понатаму.
6. Разгледувајте ги избраните карти една по една и дискутирајте за тоа какви биле верувањата на нивните 
баба и дедо поврзани со одредената изјава. Од каде се појавило таквото верување? Како се засилило 
неговото верување? Во ретроспектива, дали било мудро таквото верување? Зошто?
7. Потоа, замислете каков би бил животот во времето на вашите деца и внуци и дискутирајте какви 
верувања би можеле тие да имаат. На кој начин нивните верувања поврзани со дадената изјава би биле 
поинакви од вашите? Зошто би биле поинакви?
8. Соберете ги сите групи заедно и замолете ја секоја група да ја ги презентира заклучоците од нивната 
работа.



1. Дали имаше големи несогласувања во групите?
2. Како ги создаваме личните верувања?
3. Зошто се менуваат верувањата?
4. Кои се предностите, а кои недостатоците на верувањата?
5. Што може да влијае за да си ги промените верувањата?
6. Колку е лесно да се променат верувањата? Кои видови на верувања можат потешко да се променат, 
а кои полесно? Зошто?

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. Поттикнете ги сите ученици под еднакво да учествуваат во активноста
2. Посочете им на учениците дека при дискусиите, важно е да ги разберат и почитуваат мислењата и 
на останатите во групата
3. Исто така, посочете им дека би било корисно доколку при дискисиите, не се лимитираат само на 
нивните мислења, туку и на луѓето со кои секојдневно се опкружени.
4. Во дискусијата за вадење заклучоци, оставете простор за сите ученици под еднакво да се искажат. 

30



Верување дека 
земјата
е рамна

Верување дека
смртната казна е

оправдлива

Верување дека секс
пред брак е грев

Верување декa луѓето 
можат да се ослободат 
од сексуално преносливи 
болести доколку им ги

пренесат на партнери кои 
се невини

Верување дека е чест
да се умре за својот
владател, својата 

земја
или својата религија

Верување дека
пушењето не е толку

лошо за твоето 
здравје

Верувања поврзани
со конзумирањето 

на
дрога и алкохол

Верување дека
расите можат да се
препознаат според
бојата на кожата,
обликот на черепот,

профилот,
големината,

текстурата и бојата
на косата

Верувања поврзани со
воспитувањето и
дисциплината на

децата

Верување дека кај
различните раси се

одразуваат разлики во
моралот, карактерот и

интелигенцијата

Верување дека
менталните болести

се засрамувачки

Верувања за улогите
на мажот и жената во

семејството

Верувања 
поврзани со

јадењето месо

Верување во
безрезервна почит кон

полицијата и
останатите државни

органи

Верувањето дека цунами

и урагани се божја казна

за човековите гревови

Верувања поврзани
со абортус и

сурогат
родителство

Прилог 1: Изјави



Верувања 
поврзани со 

контрацепција и 
нивна употреба

Верувања за 
третман кон 
криминалци:

затворање наспроти
рехабилитација

Верувања поврзани 
со порнографија и

проституција

Верувања поврзани
со истополови

бракови

Варувања поврзани
со асистирање при
самоубиство на
неизлечливо болни

пациенти

Верување дека
розевата е женска, а
сината машка боја

Верувања поврзани со 
способностите на 

мажите и жените да 
работат исти 

работи

Верување дека 
девојчињата и

момчињата треба
да играат различни

игри

Верувања поврзани со
љубовни врски 
надвор од брак

Верувања поврзани со
тетоважи и пирсинг

Верувања поврзани со
имање вонбрачни

деца

Верувања
поврзани со
богохулие

Верувања поврзани 
сo не признавање 
ниту една религија

Верувања поврзани со
нудисти

Верувања поврзани со

мастурбација
Верувања поврзани со 
развод/самохрани

родител

Прилог 2: Изјави



ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СИТЕ?

Да се развијат мемориски вештини и вештини за критичка анализа;

Да се изградат знаења за образованието и како тоа влијае на сите сфери на животот;

1. Објаснете дека активноста е поделена на два дела: дел 1- игра на меморија и дел 2- известување.

Дел 1. Мемориската игра
- Објаснете дека има 30 картички, односно 15 пара карти. Секој пар се состои од картичка со тема и 
слика. Задачата е да пројандат две исти картички. Изјавите на картичките се однесуваат на прашања 
поврзани со човековите права и образованието. Прашањата на крајот на картичките се за дискусија во 
вториот дел.
- Објаснете ги правилата: учесниците ги поставуваат картичките со лицето надолу на подот или на 
масата. Едно лице почнува со тоа што отвора (превртува) две картички. Ако учесникот најде пар од две 
исти картички, тогаш гласно го чита насловот и изјавата (не и прашањето, тоа е за дел 2!) и си ги зема 
картичките. Ако картичките не се совпаднат, тогаш ги враќа назад, така што тие повторно ќе лежат 
со лицето надолу на исто место. Играта завршува кога сите картички се спарени. Победник е оној кој 
има најмногу парови.
Дел 2. Известување за прашања
- Излистајте ги темите од картичките на флипчарт. Побарајте доброволци од учесниците да ги 
прочитаат насловите
- Поделете ја групата во 4 подгрупи од 3 или 4 учесници. 
- Побарајте од секоја подгрупа да избере две теми за кои најмногу би сакале да разговараат.
- Кога секоја група ќе избере 2 теми, дадете им 15 минути за да разговараат на тие теми. Појдовната 
точка за дискусиите треба да биде прашањето за темата поставено на дното на картичките.
- Потоа, повикајте ги сите групи да се спојат во една група. На секоја група дајте ѝ по 2 минути да ги 
претстави заклучоците од дискусиите за двете теми.

2. Откако сите групи ќе ги претстават заклучоците, преминете кон дискусија за вадење заклучоци

ОПИС НА АКТИВНОСТА

45 мин. Неограничено Меморија, критичка анализа, 
групна дискусија

Сет картички, 
хартија и пенкала
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1. Колку активноста беше добар начин да се продискутира состојбата со образованието?
2. Како се одвиваа дискусиите во групите? Дали сите чувствуваа дека можат да учествуваат?
3. Кои се најголемите предизвици во нашата земја поврзани со образованието?
4. Дали сметате дека постои опасност правото на образование да биде загрозено за одредени групи на 
луѓе? Зошто? Кои луѓе?
5. Што можеме да направиме за да ја подобриме состојбата со образованието?

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. Направете копија од картичките кои ги имате на следните две страници (Прилог 1 и 2).

2. Разгледајте ги и запамтете ги картичките кои се користат во вежбата.

3. Поттикнете еднакво учество на сите ученици
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Мирот и образованието

Образованието за мир треба да биде 
дел од наставната програма во 

формално образование. Не е доволно 
да се најде само во неформални 

образовни активности.

Како би вклучиле мировно 
образование во формалниот наставен 

план?

Интернет и образование

Во многу земји, информатичката 
технологија стана важен

дел од образовниот процес, неопходен 
за истражување и за

домашна работа.

Ако секое дете во светот има пристап 
до компјутер, кој потенцијал може да се 
развие? Кои проблеми би можеле да се 

решат?

Спорт и образование

Спортот секогаш треба да биде дел од 
училишната наставна програма. Преку 

спортот се учат многу работи кои не 
можат да се научат по други предмети. 

Спортот е од суштинско значење за 
целосен развој на телото и умот.

Дали се согласувате со ова или треба да 
им се даде приоритет на други 

наставни предмети, на пример, обука 
за технологија и вештини?

Социјална исклученост и 
образование

Во некои европски земји, ромските 
деца автоматски се ставаат во класови 

за лица со ментална попреченост, 
едноставно затоа што се Роми. Во 

други, тие се вклучуваат во одделни и
инфериорни училишта или училници 

издвоени за Ромите.

Кој е најдобриот начин за интегрирање 
на ромските деца во образовниот 

систем?

Социјална исклученост и 
образование

Животниот стил на повеќето луѓе во 
европските земји е неодржлив на долг 

рок. Ако луѓето треба да направат 
информиран избор за тоа како да го 
променат својот животен стил, тие 
треба да ги разберат еколошките 

односи, економијата и политиката.

Како би вклучиле образование за 
одржливост во

наставните програми?

Доживотно учење

Неписменоста на возрасните лица е 
голем проблем во многу земји.

Дали е разумно да се вложуваат пари 
во програмите за описменување на 

возрасните, наместо да се инвестираат 
во основно образование?

Дисциплина и образование

Училиштата во различни земји користат 
различни методи за да обезбедат 
дисциплина. Методите вклучуваат 

физичко казнување, суспендирање, 
дополнителни задачи, бркање од 

училиште и слично.

Кои мислите дека е најдобриот пристап 
за да се обезбеди дисциплина во 

училиштата?

СИДА / ХИВ и образование

„Првата битка што треба да се победи 
во војната против СИДА-та е битката за 

разбивање на „ѕидот на тишината“ и 
стигмата околу неа", Кофи Анан.

Каква улога треба да имаат 
образовните институции во борбата 

против ХИВ / СИДА?

Прилог 1: Картички



Пари и образование

Без пари владите не можат да ги 
исполнат своите обврски.

Тоа е исто така прашање на стандарди; 
слабо платените наставници и 
недостатокот на материјали го 

загрозуваат квалитетот на 
образованието.

Нема пари, нема образование! 
Дали се согласуваш?

Родова еднаквост и 
образование

Многу земји направија големи чекори 
кон постигнување родовата еднаквост 
во образованието. Меѓутоа, во некои 

земји, на девојките и жените им е 
забрането да посетуваат училиште.

Дали мислите дека со ова се спречува 
достапноста на  образованието за сите?

Бесплатно образование

Владите имаат обврска да обезбедат 
пристап до основното образование за 
сите. Реалноста е дека во многу земји 

сиромашните семејства не можат да си 
дозволат да ги плаќаат трошоците за 

образование.

Дали е реалистично дека школувањето 
треба да биде потполно бесплатно за 

сите?

Дрога и образование

Употребата на алкохол, цигари и други 
лекови е проблем во многу училишта / 

универзитети. Употребата на овие 
средства ги спречува учениците да учат 

и го зголемуваат насилството.

Дали строги политики на училиштата за 
употреба на дрога е решението?

Војска и образование

Во многу земји, поголем дел од буџетот 
е наменет за воени трошоци и не 

останува доволно за образованието.

Дали безбедноста е поважна од
образование?

Наставниците и образованието

Висок квалитет на наставниот кадар е од 
суштинско значење. Меѓутоа, во многу 

земји во развој, образованието и 
обуката на наставниот кадар е 

минимална

Дали треба да има минимален услов, 
како што е ниво на образование, за сите 

наставници во училиштата?

Миграција и образование

Колку е повисоко нивото на 
образование, толку е поверојатно дека 

поединецот ќе емигрира. Многу лекари, 
професори, инженери и ИТ експерти од 
земјите во развој работат во развиени 

европски земји.

Дали мислите дека е морално 
оправдано Европа да има корист од 
„одливот на мозоци“ од земјите во 

развој на кои овие лица навистина им се 
потребни?

Прилог 2: Картички



РАЗВИВАЊЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
И СВЕСНА ИНДИВИДУА
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ЅИДОТ НА ВЕЛИКАНИТЕ
Да ја зголеми самодовербата на учесниците;

Да се развие свест за одговорност кон локалната заедница.

1. Започнете со кратка бура на идеи (brainstorming) и прашајте ги учесниците што за нив значи зборот 
заедница. 
2. Запишете ги идеите на флипчарт хартија.
3. Поделете ги учесници на групи од 4 до 6 лица. Дадете им инструкции сликовито на флип чарт хартија 
да претстават ,,Што е тоа на што се горди во својата заедница?"
4. Откако ќе завршат поканете ги да го презентираат сработеното.

ОПИС НА АКТИВНОСТА

1. Како се чувствувате кога се присетувавте за вашата локална заедница?
2. Дали ви беше тешко да идентификувате добри примери? Зошто?
3. Која е нашата должност во заедницата?
4. Какви акции можеме да преземеме?

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. Оваа активност може да претставува добра основа за идни акции и идеи кои можат да се смислат 
додека трае активноста. Имајте го тоа на ум доколку сакате да ги поттикнете учесниците да преземат 
акција.

45 мин. 10+ Работа во тим Флипчарт хартија, 
маркери
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НАСЛОВНА СТРАНА
Да се зголеми свеста за медиумите и нивното известување;

Да се развијат вештини за соработка;

Да се развие свест за одговорност кон општеството

1. Изберете 30-40 фотографии од весници на кои се прикажуваат различни содржини. Фотокопирајте ги 
за онолку групи колку што ви е потребно;
2. Направете вовед во вежбата и објаснете дека ова е симулација на редакција во весник кој треба да ја 
подготви насловната страна за утрешното издание;
3. Поделете ги учесници во групи од 4 до 6 лица. Задачата е да ја подготват насловната страна 
користејќи ги сликите;
4. Дајте им 20 минути да ја подготват насловната страна користејќи 5 фотографии. Бидејќи е насловна 
страна, треба да смислат само наслови, не и целосни текстови;
5. Потсетете ги да смислат и име на својот весник;

ОПИС НА АКТИВНОСТА

1. Зошто ги избравте постоечките теми?
2. Каква цел сакавте да постигнете, да информирате или да забавувате?
3. Како различни групи употребивте слики на различен начин?
4. Колку и како постоечките медиуми влијаат врз нашите перцепции?
*Додадете дополнителни прашања

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. При изборот на фотографии избегнувајте стереотипи и внимавајте да бидат претставени сите сфери 
од животот.

30-40 мин 20+ Работа во тим, 
презентирање

30-40 фотографии 
од весници, флипчарт 
листови, маркери, 

лепак
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ПРИКАЗНА ЗА ДВА ОСТРОВА
Да се зголеми свеста за тоа како се креираат перцепциите во животот;
Да се развие свест за вредности и почитување.

Оваа активност е многу едноставна но многу моќна. Се работи за измислена приказна во која има 5 
карактери. Девојката (Маја), рибарот (Стојан), момчето (Марко), мудрецот (Јован) и селанецот (Јон). 

1. Прочитајте им ја и сликовито прикажете им ја приказната на учесниците по можност преку цртеж на 
флипчарт табла или обична табла;

2. Постојат два соседни острови. На првиот живеат двајца луѓе: момчето и селанецот. На другиот 
остров живеат неколку луѓе, меѓу коишто една девојка која е вљубена и е во врска со момчето Марко. 
Девојката сака да појде до другиот остров и да се сретне со нејзиниот љубовник Марко. Таа го прашува 
единствениот бродар на островот за цената за која би ја превезол дотаму. Бродарот ѝ вели дека не сака 
пари и дека ќе ја однесе на другиот остров ако се соблече гола во неговиот чамец.
Девојката е шокирана. Не знаејќи што да прави, таа оди кај мудрецот на нејзиниот остров за да побара 
совет. Тој ја слуша нејзината приказна со внимание и ѝ го дава следниот совет: „Прави како што ти вели 
срцето, дете мое.“ Така, девојката оди и го прифаќа предлогот на бродарот за да може да се сретне со 
својот сакан. Тргнуваат кон другиот остров, но кога ќе пристигнат, селанецот е на брегот и полудува 
од глетката на голата млада жена и ја силува. Во истиот момент момчето пристигнува на местото на 
настанот и гледа што се случува. Тој полудува и на девојката ѝ вели дека повеќе не ја сака и ѝ наредува 
веднаш да си замине;

3. Потоа замолете ги учесниците индивидуално да ги оценат ликовите од 1 до 5, каде што 1 му даваат 
на оној лик кој постапил најмалку правилно, а 5 на оној кој постапил најмногу правилно. Важно е секој 
лик да има своја оценка;

4. Потоа поделете ги во групи од 4 до 6 учесници и замолете ги да направат заедничка оценка од своите 
индивидуални оценки. 

5. Откако ќе завршат поканете ги да презентираат.
 

ОПИС НА АКТИВНОСТА

30-40 мин Неограничено Работа во тим, 
индивидуална работа Листови, пенкала
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1. Зошто сите имавме различни оценки? На што се должи тоа?
2. Врз база на што формираме вредности и перцепции во животот?
3. Како се соочуваме кога ќе сретнеме некого со различни вредности и перцепции од нашите?

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. Иако едноставна, оваа вежба може да поттикне емоции кај учесниците. Внимавајте на тоа.
2. Набљудувајте ја групната работа внимателно, доколку има група на која тешко ѝ оди да дојде до 
заклучок и има конфликт, можете да го адресирате тоа во делот за извлекување заклучоци.
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ХЕРОИ И ХЕРОИНИ

Да се развијат вештини за критичка анализа;
Да се поттикне љубопитност, слободоумност и чувство за праведност.

1. Дајте им на учесниците 5 минути да размислат на кои херои и хероини (историски или денешни) особено 
им се восхитуваат.
2. Поделете им хартија и пенкала и замолете ги учесниците да нацртаат по две колони. Во првата колона 
треба да ги напишат имињата на 3 или 4 хероини, со кратко објаснување за тоа кои се и што направиле 
за земјата. Потоа, треба да напишат нивните клучни карактеристики.
3. Повторете го истиот процес во втората колона, но овојпат наведувајќи херои.
4. Замолете ги учесниците да се поделат во мали групи од 5 до 7 лица и да ги споделат меѓусебно 
нивните избори за хероини и херои. Замолете ја групата заеднички, со консензус, да избере 4 најважни 
хероини и 4 најважни херои.
5. Потоа спојте ги сите групи во една и запишете ги имињата на сите избрани херои и хероини, од секоја 
група, во две колони на флипчарт. Додадете ги и клучните карактеристики кои ги опишуваат.
6. Дискутирајте ја листата на карактеристики. Дискутирајте за тоа како хероините и хероите 
претставуваат позитивен пример и степенот на тоа колку тие претставуваат родови стереотипи. 
7. Потоа преминете кон дискусија за вадење заклучоци

ОПИС НА АКТИВНОСТА

30-40 мин Неограничено Работа во тим, 
индивидуална работа

Листови, пенкала, 
флипчарт хартија и 

маркери
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1. Кои беа разликите и сличностите помеѓу двете листи на карактеристики?
2. Кои вредности ги поседуваат хероините и хероите? Дали овие вредности се исти или постојат разлики?
3. Што луѓето го разбираат со зборот "стереотип"? Колку се вистинити стереотипите? Дали 
стереотипите секогаш се негативни?
4. Дали вие лично имате одредени стереотипи и очекувања од мажите и жените?
5. На кој начин стереотипите влијаат врз луѓето и родовите улоги?

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. Зборовите "хероина" и "херој" различно се перципираат во различни општества. Бидете свесни за ова и 
внимателно претставете го значењето на овие термини.
2. Доколку не сакате да се ограничите на национални историски личности, слободно дозволете им на 
учениците да детектираат херои и хероини од други области.
3. Дискусијата на оваа тема може да стане емотивна. Внимавајте добро да ја фацилитирате дискусијата
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ТИМСКИ ВЕШТИНИ
И СОРАБОТКА
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ГРУПНА ДИСТРИБУЦИЈА

Да се поттикне групна работа;
Да се развијат вештини за комуникација во тим;
Да се поттикне креативно решавање на проблеми.

1. Побарајте од учесниците да се подредат на четири еднакви страни со цел да формираат квадрат.

2. На два дијагонални агли од формираниот квадрат поставете две сточлиња.

3. На едното столче ставете една вреќа полна со различни предмети. Можете да користите овошја, 

топчиња или други предмети. Користете барем 15 предмети.

4. На другото столче, во спротивниот агол, поставете ја празната вреќа.

5. Дајте им инструкции како да ја спроведат вежбата:

- Наведете им дека нивна задача е да ги пренесат предметите од полната вреќа во празната вреќа.

- Наведете дека при преносот од полната во празната вреќа, секој од предметите мора да помине низ 

рацете на секој од учениците во квадратот, но САМО еднаш. Наведете дека доколку еден предмет падне 

на подот или не е пренесен според правилата, играта почнува од почеток.

6. Дајте им на учесниците 15 минути да договорат тактика за спроведување на активноста. 

7. Потоа, дајте им 2 минути да ги пренесат предметите. Напоменете им дека во овие 2 минути не 

смеат да се договараат и да комуницираат меѓу себе.

8. Доколку успеат да ги пренесат во 2 минути, кажете им да пробаат да го направат истото во 1 

минута. Доколку имате време на располагање, намалувајте го времето после секој успешен обид.

9. Преминете кон дискусија за извлекување заклучоци

ОПИС НА АКТИВНОСТА

30-40 мин. Неограничено Групна работа, комуникација 
во тим

Две вреќи, различни 
предмети
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1. Како се чувствувавте за време на активноста?
2. Како се одвиваше дискусијата за креирање на тактика? Кој ја водеше дискусијата?
3. На кој начин дојдовте до заедничко решение?
4. Во колкава мера учествуваа сите учесници во договарањето на тактиката?
5. Што би направиле поинаку доколку повторно ја спроведете активноста?

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. При договарањето на тактика не интервенирајте во ниту еден случај, дури и да ви изгледа дека е 

потребно.

2. Додека учесниците ја спроведуваат вежбата, осигурајте се дека ниту едно правило не се прекршува. 

Доколку барем едно правило се прекрши, вратете ја играта од почеток.

3. Бидете строги со времето кое го имаат на располагање.

4. Доколку имате време, по дискусијата за вадење заклучоци, дозволете им на учесниците да се обидат 

уште еднаш.

47



КРЕИРАЊЕ „ЛЕКЦИЈА“
Да се развијат вештини за критичка анализа;
Да се поттикне љубопитност, слободоумност и чувство за праведност.

1. Поделете ги учесниците во помали групи од 4-5 учесника. Внимавајте секоја група да има еднаков број учесници.
2. На секоја група дајте ѝ по една тема за дискусија, поврзана со материјата која се обработува.
3. Дајте им на учесниците 15 до 20 минути да продискутираат на темата во рамки на својата група.
4. Дискусијата треба да се одвива на следниов начин:
- Започнува еден учесник и споделува една информација поврзана на темата, истата ја запишува на листот хартија 
и ја нумерира;
- Потоа продолжува учесникот од неговата десна страна, кој исто така споделува информација релевантна на темата 
и ја запишува на листот хартија и ја нумерира;
- На овој начин, во круг, сите учесници од групата споделуваат една информација, ја запишуваат и нумерираат на 
листот хартија.
5. По истекот на времето за дискусија, секоја група, во 2 минути ги споделува информациите кои ги имаат запишано 
на темата која се дискутирала.
6. Победник е групата со најголем број точни информации за темата.
7. Преминете кон дискусија за извлекување заклучоци

ОПИС НА АКТИВНОСТА

1. Како се чувствувавте за време на активноста?
2. Како се одвиваше дискусијата и работата во групи?
3. Колку успеавте да научите нови работи на темата?
4. Колку ви беше ефективен ваквиот начин на учење?
5. Што ви остави најголем впечаток од дискусијата?

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ
1. Однапред дефинирајте теми за дискусија поврзани со материјата која се обработува.
2. Внимавајте секоја група да има еднаков број учесници.
3. Внимавајте сите учесници во групата да учествуваат активно во споделувањето информации.
4. Дозволете им на учесниците да ги користат своите телефони за да дојдат до нови информации на темата.
5. Проверете дали информациите кои ги напишале учесниците се точни.

30-40 мин. Неограничено Групна работа, дискусија Листови и пенкала
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НАЦРТАЈ ГО РЕШЕНИЕТО
Да се поттикне групна работа;
Да се поттикне креативно размислување за решавање проблеми.

1. Поделете ги учесниците во помали групи од 2 до 4 учесника.
2. На секоја група дајте ѝ една салфетка или лист хартија и маркери или пенкала.
3. Дадете им на учесниците еден проблем поврзан со материјата која се обработува за кој тие ќе треба 
да најдат решение.
4. Замолете ги учесниците да продискутираат во рамки на групата и да најдат решение за дадениот 
проблем. Потоа, решението нека го претстават преку цртеж на салфетката или листот хартија.
5. Доколку имате време, повторете го истото со друг даден проблем.
6. Преминете кон дискусија за извлекување закчучоци.

ОПИС НА АКТИВНОСТА

1. Како се чувствувавте за време на активноста?
2. Како се одвиваше дискусијата и работата во групи?
3. На кој начин дојдовте до заедничко решение?
4. Зошто сметате дека вашето решение навистина ќе го реши проблемот?
5. Што би направиле поинаку доколку повторно ја спроведете активноста?
*Додате прашања поврзани со темата која ја обработувавте.

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ

1. Однапред дефинирајте проблем поврзан со материјата на кој учесниците ќе дискутираат. 
2. Внимавајте сите учесници да земат активно учество во дискусијата во групи.
3. Во дискусијата за извлекување заклучоци, посветете време за дискусија за тимската работа во секоја 
од групите.

20-30 мин Неограничено Групна работа, креативно 
изразување

Пенкала, маркери, 
салфетки или 

листови хартија
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ТРКА НА ЗНАЕЊЕ
Да се поттикне групна работа;
Да се поттикне дискусија на зададена тема.

1. Поделете ги учесниците во помали групи од 4-5 учесника. Внимавајте секоја група да има еднаков број учесници.
2. Побарајте секоја група да смисли име и имињата на групите запишете ги на табла во колони. Колоните ќе служат 
за рангирање на групите.
3. Објаснете им на учесниците дека ќе поставувате прашања поврзани со материјата која се обработува, а тие како 
групи ќе треба да го најдат точниот одговор. Кога одредена група ќе го добие точниот одговор, потребно е членовите 
на групата да станат од своето столче. Групата која прва ќе стане, добива право да даде одговор. Објаснете дека 
точен одговор носи 2 поена, а погрешен минус еден поен. Доколку групата погреши, одговара втората група која 
станала и така сѐ додека не се дојде до точниот одговор. Исто така објаснете дека доколку група или член на група 
даде одговор без да е на ред, се казнува со минус 2 поена.
4. Поените евидентирајте ги во табелата со колони.
5. Поставувајте прашања колку што имате време на располагање.
6. Преминете кон дискусија за извлекување заклучоци.

ОПИС НА АКТИВНОСТА

1. Како се чувствувавте за време на активноста?
2. Како се одвиваше дискусијата и работата во групи?
3. Како влијаеше краткото време на располагање врз групната динамика и дискусија?
4. Колку секој член на групата учествуваше во дискусијата?
*Додадете и други прашања доколку е потребно.

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ
1. Однапред дефинирајте прашањата кои ќе ги поставувате, а се поврзани со материјата која се 
обработува.
2. Внимавајте секоја група да има еднаков број учесници.
3. Дозволете им на учесниците да користат стручна литература и своите телефони за да дојдат до 
одговорите.

30-45 мин Неограничено Групна работа, дискусија Подготвени 
прашања

50



ПРЕЖИВУВАЊЕ
Да се поттикне групна работа;
Да се поттикне комуникација во тим.

1. На секој ученик поделете му примерок од објаснувањето на сцената (Прилог 1) и од листата на 
предмети (Прилог 2). 
3. Прочитајте ја на глас сцената.
4. Појаснете им на учесниците дека нивна задача е, индивидуално, да ги рангираат сите 12 предмети 
по важност за нивното преживување, каде 1 е најважно, а 12 е најмалку важно.
5. Дадете им 10 минути да ги рангираат индивидуално.
6. Потоа, поделете ги учениците во помали групи и побарајте од нив, како група, заеднички да ги 
рангираат предметите по важност. Дадете им 10 минути да го сторат тоа.
6. Откако сите групи ќе завршат со рангирањето, прочитајте им го објаснувањето (Прилог 3) и  
прочитајте им го правилното рангирање (Прилог 4).
7. Преминете кон дискусија за извлекување заклучоци.

ОПИС НА АКТИВНОСТА

1. Како се чувствувавте за време на активноста?
2. На кој начин се договоривте како група како ќе ги рангирате предметите?
3. Како се одвиваше комуникацијата во групата при рангирањето?
4. Во колкава мера учествуваа сите членови на групата?
5. Во колкава мера сите членови од групата се задоволни од финалното рангирање?
*Додадете и други прашања кои сметате дека се важни

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ
1. Внимавајте секоја група да има еднаков број учесници.
2. Внимавајте сите учесници во групата да учествуваат активно во активноста.
3. Внимавајте на времето кое го имате на располагање.

30-45 мин Неограничено Групна работа, дискусија Подготвени 
прашања
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Прилог 1. Сцена

Вие сте група на луѓе која само што преживеа авионска несреќа. Пилотот и 
копилотот погинаа во несреќата. Средина на јануари е, а вие се наоѓате во 
северна Канада. Дневната температура изнесува 25 степени под нулата, а 
ноќната е 40 степени под нулата. Земјата е покриена со снег. Најблискиот 
град се наоѓа на 32 километри оддалеченост, а на патот до таму има 
шума и неколку рекички. Сите сте облечени во облека соодветна за бизнис 
состанок.

Прилог 2. Листа на предмети

1. Клопче метална жица;
2. Мала секира;
3. Наполнет пиштол;
4. Метална конзерва со маст за готвење;
5. Весник (по еден за секој од вас);
6. Запалка (но, без плин);
7. Дополнителни панталони и маица за секој од вас;
8. 6 x 6 метри платно;
9. Воздушна мапа направена од пластика;
10. 200 милилитри виски;
11. Компас;
12. Чоколадо (големо пакување, по едно за секој од вас).



Прилог 3. Објаснување

Средина на јануари е најладното време од годината во северна Канада. Првиот проблем со кој ќе се соочат 
преживеаните е одржувањето на телесна температура и заштитата од нејзино намалување. Овој проблем 
би можел да се надмине со палење оган, со намалување на движењата и избегнување напор, користење на 
што е можно повеќе изолација и со градење засолниште.

Тукушто доживеавте авионска несреќа, голем дел од патниците се под психофизички шок, а смртта на 
останатите само го зголемува шокот. Процесот на донесување одлуки под вакви околности е екстремно 
тежок. 

Пред полетувањето, пилотот мора да поднесе план за летање, кој содржи значајни информации, како 
што се: курсот на летање, брзината, предвидено време за пристигнување, тип на авион и број на 
патници. Потрагата по авионот би започнала штом забележат дека авионот не пристигнал на својата 
дестинација во предвиденото време за пристигнување.

32 километри, колку што е одалеченоста до најблискиот град, е многу дури и под идеални услови. Во 
оваа ситуација, пешачењето е уште потешко поради шокот, снегот, облеката и бариерите на патот. 
Пешачењето кон градот би значело сигурна смрт од премрзнатост и премор. На температури од -20 
до -40, губењето на телесната температура поради студ и премор е многу сериозна работа.
Во моментот кога преживеаните ќе најдат начин да се заштитат од студот, следна задача е да 
привлечат внимание на потрагата. Така, спасените предмети мора да бидат искористени за да ја 
сигнализираат нивната локација.

Рангирањето на спасените предмети е направено според Марк Ванвиг, поранешен инструктор на тренинзи 
за преживување во извидничката школа на сто и првата девизија на Американската армија. 



Прилог 4. Правилно рангирање

 1. Запалка 
Најголемата закана за групата е изложеноста на студ. Важноста на запалката е за создавање извор на топлина и за 
сигнализација. Што значи, создавањето оган е најголем приоритет. Во отсуство на кибрит, потребно е нешто што 
предизвикува искри, а запалката тоа го може, дури и кога нема плин.

 2. Клопче метална жица
За да запалат оган, преживеаните имаат потреба од нешто што ќе ги задржува искрите создадени од запалката. 
Клопчето метална жица е најдобрата супстанција за задржување на искрите и за одржување на пламенот, дури и кога 
е малку мокра.

 3. Дополнителни панталони и маица за секој од вас
Покрај тоа што ќе ја зголемат вашата телесна температура, облеката исто така можете да ја искористите за 
градење засолниште, за сигнализација, како постелнина, како завој и како потпала за огнот.

 4. Метална конзерва со маст за готвење
Има повеќе намени. Може да се направи огледало како сигнален уред од капакот на конзервата. Ако го изгланцате 
капакот со челична волна, капакот ќе ја рефлектира сончевата светлина и ќе генерира 5-7 милиони Кандели. Ова е 
доволно за да се види надвор од хоризонтот. Доколку пречка се дрвјата, член на групата може да се искачи на дрво 
и да го користи огледалото за да сигнализира до авиони кои прелетуваат. Доколку нема други средства за 
сигнализација, овој начин дава 80% шанси за да бидете спасени до истекот на првиот ден. Постојат и други корисни 
примени на овој предмет. Може да се нанесе на кожа за заштита од студ. Кога би се растопило во масло и се натопи 
во парче ткаенина, ќе делува како свеќа. Празната конзерва е корисна во топење на снег за да се добие вода за пиење. 
Многу е побезбедно да пиете топла вода отколку да јадете снег, бидејќи топла вода ќе помогне да се задржи 
топлината на телото. Конзервата е исто така корисна како чаша.

 5. 10 x 10 метри парче платно (канвас)
Поради студот, се јавуваа потребата од засолниште, а платното е одлично за заштита од ветар и дожд. Исто 
така, може да се искористи како прекривка на под за да ве одржи суви. Доколку се постави на соодветен терен, 
може да послужи и како сигнализирачки уред.

 6. Мала секира
Ќе ви биде потребно постојана залиха на дрва за да го одржите огнот. Секирата може да биде употребена и за да 
исчистите површина каде што би го поставиле кампот и засолништето, за да исечете гранки за изолација.



Прилог 4. Правилно рангирање

 7. Чоколадо (големо пакување, по едно за секој од вас)
Чоколадото ќе ви даде енергија за да работите и да преживеете. 

 8. Весник (по еден за секој од вас)
Весникот е корисен за потпалување оган. Исто така, листовите од весникот можат да послужат и како изолација 
под облека ако се свиткани и поставени околу рацете, нозете и лицето. Весниците, исто така, може да се користат 
како вербален сигнален уред ако се свиткани во форма на мегафон. Исто така може да се искористи како материјал 
за читање и за рекреација.

 9.Наполнет пиштол
Звукот на пиштолот може да послужи како сигнализација. Задниот дел на пиштолот може да послужи како чекан, 
а барутот од куршумите може да послужи за потпалување оган. Пиштолот може да биде употребен и за ловење 
животни за прехрана.
Но пиштолот има и негативни страни. Бесот, фрустрацијата, нетрпението и недостигот на рационално 
размислување може да достигне критична фаза кај членовите на групата. Достапноста до огнено оружје во вакви 
услови може да претставува закана за групата.

 10. 200 милилитри виски
Единствена употреба на вискито е како помош при палење оган или факел, со користење на ткаенина. Испразнетото 
шише од вискито може да се користи за складирање на вода. 
Доколку некој го испие вискито на толку ниска температура, вискито може да му го замрзне хранопроводот и 
желудникот. Алкохолот исто така ги проширува крвните садови во кожата, што резултира со ладење на крвта што 
се враќа во срцето, што резултира со брзо губење на топлината на телото. Така, една пијана личност е поверојатно 
да добие хипотермија од трезна личност.

 11. Компас
Компасот може да охрабри член на групата да се обиде да се движи до најблискиот град, па поради тоа е навистина 
опасен предмет. Единствена корисна намена е тоа што може да се користи за рефлектирање на сончева светлина.

 12. Воздушна мапа направена од пластика
Ова е исто така меѓу најмалку посакуваните предмети, бидејќи ќе ги охрабри поединците да се обидат да одат до 





КОМУНИКАЦИЈА
И ЈАВНО ГОВОРЕЊЕ
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30-40 мин Неограничено Комуникација Листови и пенкала

ГРБ СО ГРБ КОМУНИКАЦИЈА
Да се развијат комуникациски вештини;
Да се примени вербална комуникација, со недостиг на невербална.

1. Учесниците групирајте ги во парови.
2. Замолете ги сите парови да седнат свртени грб со грб.
3. Објаснете им на учесниците дека за време на активноста ќе добијат слика која ќе треба да ја прецртаат на нов 
лист хартија. Објаснете дека еден учесник ќе ја види сликата и ќе има за задача да ја објаснува, а другиот учесник ќе 
треба да ја нацрта, но без да ја гледа, туку единствено следејќи ги објаснувањата на неговиот партнер.
4. Побарајте од секој пар да се договори кој ќе објаснува, а кој ќе црта.
5. Потоа, објаснете дека при објаснувањето, не им е дозволено:
- Да му кажат на својот партнер што има на сликата;
- Да кажуваат поединечни елементи од сликата (пр. врата, тркало, гранки, јаболко...);
- Да објаснуваат преку гестикулации и крикови.
6. Наведете дека објаснувањата треба да се темелат на геометриски тела и фигури (Пр. права линија, два круга итн.)
7. Дајте им 15 минути да ја спроведат активноста.
8. Преминете кон дискусија за извлекување заклучоци.

ОПИС НА АКТИВНОСТА

1. Што се случуваше?
2. Каква тактика користевте за да ја спроведете активноста?
3. Како се одвиваше комуникацијата помеѓу вас и вашиот партнер?
4. Кои беа најголемите предизвици во комуникацијата?
5. Во колкава мера имавте чувство дека се разбирате со вашиот партнер?

ПРАШАЊА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ

НАСОКИ ЗА ФАЦИЛИТАТОРОТ
1. Однапред подгответе слики за секој од паровите. Изберете слики кои се едноставни за објаснување, како 
дрва, куќа, автомобил и слично.
2. Надгледувајте ги паровите и осигурајте се дека навистина се држат до правилата.
3. Разгледајте ги финалните цртежи на паровите и проценете во колкава мера успеале да ги прецртаат.
4. Доколку при спроведување на вежбата забележите несогласувања и конфликти меѓу паровите, 
адресирајте го тоа во дискусијата за вадење заклучоци
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1. Кажете им на учесниците дека ќе им прочитате листа на случајни зборови (Прилог 1). Посочете им 
дека треба внимателно да слушаат и дека не смеат да запишуваат ништо додека ги читате зборовите. 
2. Прочитајте ги секој од следниве зборови полека и кратко, паузирајте помеѓу секој збор. Ќе забележите 
дека еден од зборовите (зборот Ноќ) се повторува три пати, но тоа не го посочувајте на учениците.
3. Откако ќе ја прочитате листата, обидете се да им го одвлечете вниманието со тоа што ќе зборувате 
за нешто сосема друго во период од една минута. 
4. Потоа замолете го секој учесник на лист хартија да ги запише сите зборови на кои може да се сети.
5. Преминете кон дискусија за извлекување заклучоци.

1. Замолете ги учесниците да кренат рака ако го запамтиле првиот и последниот прочитан збор (сон и 
перница). Прашајте ги зошто ги имаат тие 2 збора запомнето?
2. Изненадување - замолете ги оние кои се сеќаваат на зборот артишок да ги кренат рацете. Прашајте 
ги зошто го запамтиле токму тој збор? Напоменете дека повеќето луѓе имаат тенденција да се сеќаваат 
на работи кои се различни, нови или неочекувани. Луѓето ќе се сеќаваат на вашата презентација многу 
подолго, ако е поинаква.
3.  Повторување - Побарајте од оние кои го запамтиле зборот ноќ да ги кренат рацете. Веројатно 
повеќето од учесниците го имаат запамтено и запишано овој збор, бидејќи го повторувавте три пати. 
Прашајте зошто го имаат запомнето?
Објаснете дека луѓето повеќе паметат ако им се повторува нешто и потенцирајте колку е важно да ги 
повторите клучните точки од вашата презентација повеќе од еднаш за да бидете сигурни дека вашата 
публика ги запомнила.
4. Лажна меморија - Побарајте од учесниците да ги кренат рацете ако го запомниле зборот кревет. 
Прашајте ги зошто го запомниле?
Откријте им дека овој збор не беше на листата, но сепак некои од нив го запишале на листот. Објаснете 
дека нашиот мозок автоматски креира мемории на работи кои не се случиле, особено ако има добри 
асоцијации. Повеќето учесници го напишале зборот (кревет) затоа што се вклопува во листата, како и 
бидејќи голем дел од зборовите асоцираат на кревет, па нивниот мозок го запамтил, иако никогаш не сте 
го прочитале.





Да се развијат комуникациски вештини;
Да се примени вербална комуникација, без употреба на невербална комуникација.

1. Замолете ги учесниците да седнат во круг или коцка.
2. Објаснете им на учесниците дека преку играта ќе се обидете да продискутирате на тема која им е 
позната.
3. Објаснете им ги правилата:
- Вие како фасилитатор одредувате тема на која ќе се дискутира;
- Наведете дека ќе го подадете топчето на еден учесник кој ќе треба да стане и да сподели информација 
на темата за која се дискутира;
- Откако учесникот ќе сподели, го фрла топчето на друг учесник кој треба да продолжи да зборува на 
темата, да даде нова информација. Посочете дека учесниците не смеат да се повторуваат и да кажат 
веќе споделена информација, ниту да гестикулираат при споделување на информацијата;
- Напоменете дека е важно сите да внимаваат и активно да ја слушаат дискусијата;
- Дискусијата престанува кога топчето ќе дојде кај учесник кој нема нова информација за споделување;
4. Повторете ја активноста со нови теми, колку што имате време на располагање;
5. Преминете кон дискусија за извлекување заклучоци.











1. За оваа активност ви е потребен чист простор без предмети во средината.

2. Објаснете ѝ на групата дека е потребен еден доброволец кој ќе треба да ја напушти просторијата.  

3. Наредете  ги останатите учесници во круг. 

4. Групата потоа треба да избере еден лидер, кој останува во кругот како и сите останати, но кој ќе 

почне да прави движења кои групата треба да ги следи, без да биде забележан од доброволецот кој во оваа 

фаза е надвор од просторијата. Лидерот треба често да ги менува движењата (на секои 10 секунди).

5. Повикајте го членот на групата кој е надвор од просторијата. Штом застане, групата треба да 

започне со движењата, а тој/таа да погоди кој е лидерот од кого започнуваат движењата.

6. Откако ќе погоди, влегува во кругот, а лицето коешто било лидер дотогаш излегува надвор од 

просторијата.
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1. Compass: Manual for Human Rights Education

2. The big book of conflict resolution games

3. Training Materials & Courseware Resource
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