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За проектот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За работилниците  

Серијанапоследователни,мултиплицирачкиработилнициќебидаторганизираниодстрананамладин

скитегрупикоиприсуствуваленакрос-културните тренинзи.Ќе бидат реализирани вкупно три 

мултиплицирачкиработилници,во три градовиво 

Македонија.Работилницитеќевклучатпретставнициодорганизацијатакојајаорганизираработилниц

ата,какоипретставнициоддругимладинскиорганизациикоидејствуваатвозаедницата.Какорезултат,

до 90 

младилуѓеодразличнаетничкаприпадностќебидатвклученивомултиплицирачкитеработилници. 

За прирачникот  

Овој прирачник има за цел да обезбеди адекватни алатки и вежби и е дизајниран за да им 

овозможи на обучувачите да развијат успешни работилници во рамките напроектот и пошироко. 

Општа цел на проектот е да допринесе 

заетничкасоработкаидаспречиповторнапојаванаетничкиконфликтпрекуздружувањеипромовирањенадија

логмеѓумладинскиорганизацииидругимладинскигрупиодразличнаетничкаприпадност. 

Специфичнитецелинапроектотсе: 

1. Промовирањенадијалогмеѓумладиимладинскиорганизации 
2. Надминувањенаетничкитемитовиистереотипи 
3. Едукацијазазаканитеоднационализам 
 
Специфичнитецелинапроектотќесепостигнатпреку: 

 Серијанакрос-
културнитренингработилницизамладинскиидругиневладиниорганизации,какоидругимладинскигру
пи,здруженија,студентскигрупи, ученици од средните училишта, итн. 

 Организацијанапоследователни,мултиплицирачкиработилнициодстрананамладинскитегрупикоипр
исуствуваленаработилниците 
 

Во рамки на овие веќе зададени цели, оваа брошура има за цел да послужи како водич закрос-

културнаедукацијазаучесниците,развиениворамкитенапроектот,задапослужаткакоупатствозаорганизира

њенаинтерниработилницизакрос-културнивештини. 
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Знаењата кои ги стекнале на крос-културните работилници, со помош на овој прирачник треба да 

овозможат самите учесници успешно да ги реализираат обуките. 

Прирачникот е составен од три делови: 

 Теоретски дел –краток преглед на основите, дефинициите и поимите релевантни за 

темата на работилницата (стереотипи, предрасуди, етнички митови и сл.). 

 Организирање на работилница – овој дел се состои од практични аспекти на организација 

и спроведување на работилницата. 

 Вежби– практични задачи кои ќе се користат во рамки на работилницата – во овој дел се 

елаборираат насоки за начинот на кој се организираат вежбите и можен распоред на истите. 

 

I. ПОИМИ И ТЕОРЕТСКА ОСНОВА  

Во овој дел е даден краток осврт на основните поими поврзани со темата на проектот и 

работилниците. Во продолжение се наведени основите, историскиот контекст, дефинициите на 

поимите национализам, стереотипи, предрасуда и дискриминација.  

1. Национализам  
 
Поимот„национализам” е несомнено еден од најдвосмислените концепти во современиот 

вокабулар на политичката и аналитичката мисла. Станува збор за идеологија која почива на 

премисата дека нацијата е природната основа на општествениот живот и дека најдобрите и 

најприродните политички заедници се држави базирани на нации, т.е. нации-

држави.Национализмот во современата употреба има негативна конотација и претставува еден 

вид на пежоративен термин кој сугерира екстремна идеологија. Сепак, теоретски национализмот 

се споменува и во позитивна конотација (патриотизам), додека пак во екстремна негативна 

смисла национализмот се поистоветува со шовинизам.  

 Историски контекст 

Појавата на национализмот се совпаѓасопочетокот на Француската револуција во XVIII век. Бунтот 

против кралот Луј XVIод 1789 година кој бил кренат „во име на народот“, односно во име на 

„француската нација“, претставува историска рамка чија основа и идеолошка позадина се наоѓа 

во делата на Жан Жак Русо, рефлектирајќи ја идејата дека „поданиците на круната“ треба да 

станат „граѓани на Франција“. Ова истовремено е период во кој се оформуваат двата примарни 

концепти за националната припадност: граѓанскиот и етничкиот. Според првата традиција, 

започната со Француската револуција, припаѓањето кон одредена нација нема ништо заедничко 
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со религиската, расната, етничката припадност или некакво друго културно обележје, а се врзува 

за припадноста кон извесна територијално одредена држава. Втората традиција става акцент на 

крвото сродство и припадноста, на длабоки или примордијални врски врз основа на припадноста 

кон одредена етничка група, религија, историја и митови за заедничко потекло. Членството во 

нацијата во овој случај е наследно, недоброволно, а нациите се раѓаат, не се создаваат. Оваа 

концепција за нацијата потекло води од Германија во XVIII век, од каде се шири низ светот. 

Во XIX век новоформираните национални држави преку националните програми вршеле 

хомогенизација на нивните територии не само во културолошки и лингвистички поглед, туку и во 

социјален и економски поглед. Идејата дека секоја нација треба да има една култура ја поставува 

културата во национален контекст и се претвора во политичка алатка. Национализмот, паралелно 

со популарните тези на социјалдарвинизмот, брзо станал дел од реториката на десничарските 

партии и општествени групии станалпоим со значење што го поддржувалоимперијализмот, 

односно освојувањето колонии и зголемувањето на државната моќ на грбот на други народи. 

До крајот на 19 век национализмот станува вистински популарно движење ширејќи се низ цела 

Европа и пошироко преку употребата на знамиња, национални химни,  преку поезија и 

литература со патриотска содржина, јавни церемонии и национални празници. Национализмот 

се етаблира како јазик на политиката на масите, пред сѐ како резултат на воведувањето и 

подемот на масовното образование,  описменувањето  и појавата на весниците.  

 Дефиниции 

Обидот да се дефинира овој термин е голем предизвик, имајќи предвид дека теоријата 

втемелува различни концепти и пристапи во поимањето, што доведува до нивна тотална 

контрадикторност.  Прашањето на национализмот е прашање на третманот на етничките и 

културните разлики во демократско државно уредување, кои се веројатно меѓу најголемите 

проблеми на современата политичка теорија. 

Во процесот на дефиниција на поимот национализам потребно е да се направи дистинкција 

помеѓу неколку клучни поими, кои се однесуваат на основниот аспект во дефинирањето на 

национализмот - припадноста. Така на пример, Волерштајн смета дека постојат три начини на 

кои може да се опише припадноста, и тоа: раса - како генетичка категорија, нацијата - како 

социополитичка категорија, и етничката - како културна категорија.  

Суштината на нацијата е идентитетот, додека на државата е власта како моќ која може да се 

употреби на различни начини. Во тој контекст, политичката заедница се дефинира како 

„своевидна комбинација на идентитетот и власта како моќ. Ако тие два поима не се во 
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рамнотежа, своевидна хармонија, доаѓа до проблем на легитимација на политичката заедница“ 

(Vujčić, 2002:91). 

Во некаква општа смисла, национализмот може да се дефинира како политичка идеологија која 

инсистира на тоа „државата“ да биде контролирана од „нацијата“. Државата во оваа смисла 

означува легална и политичка организација со сопствен суверенитет и монопол на средства за 

физичка принуда на определена територија. Нацијата претставува политички организирана 

заедница на луѓе, додека пак, етничка група, може да се дефинира како група која негува 

заеднички мит за потекло, заедничка култура, поврзаност кон конкретна територија и чувство на 

солидарност.  

Меѓутоа сите овие дефиниции се предмет на релативизација, земајќи предвид од која теоретска 

претпоставка ќе се пријде во обидот да се дефинира.  

 Теории на национализам  

Постојат неколку доминантни научни пристапи во објаснувањето на национализмот. Првата е 

примордијалната теорија, која се базира на еволутивно-биолошката теорија на Дарвин и 

национализмот го врзува за процесите на природна селекција, крвно сродство и силна емотивна 

приврзаност на припадниците на една заедница која се наметнува како „природна“ и 

инхерентна.  

Втората е модернистичката теорија која го интерпретира национализмот како производ на 

модерното општество, резултат на промените кои настанале во процесот на 

индустријализацијата, кодификација на јазиците, односно „нациите како производ на 

национализмот“.  

 Граѓански и етнички национализам  

Концептот на граѓански национализам е исто така познат и како либерален национализам. Тој се 

темели на државноста, територијалноста и државјанството како елементарен во пристапот на 

идентификација. Во овој концепт се изземени етничката, религиозната, расната, половата и 

јазична припадност на поединецот, а се придава важност на еднаквоста на сите граѓани пред 

државата и практикување на нивните права и обврски.  

Во оваа смисла, граѓанскиот национализам се темели на сфаќањата на либералната мисла, 

потенцирајќи ги граѓанските права и слободи. Тој се смета дека е „доброволен“ како што тоа го 

опишува Ренан „дневен плебисцит“ или дневен референдум, зависен од волјата на граѓаните кои 

живеат во таа заедница.  
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Спротивно на граѓанскиот, етничкиот национализам како основна премиса ја има етничката 

припадност како детерминанта на самоидентификација. Се темели на митови за заедничко 

потекло, културна, јазична и верска поврзаност и претставува сфаќање дека нацијата е таа што ја 

создава државата, а не обратно. Концептот на етнички национализам претставува истакнување 

на етносот, митот за заедничко потекло, како доминантен елемент во конституирањето на 

поимот нација.  

Етницитетот според Шнапер претставува група на луѓе кои самите се доживуваат како 

наследници на една историска и културна заедница („заедничко потекло“) кои имаат желба да го 

запазат континуитетот на истата. Разликата според него, помеѓу етницитетот и нацијата е во тоа 

што етницитетот не е политички организиран.  

2. Стереотипи 

Стереотипите се дефинираат како создавање премногу едноставна, лажна или генерализирана 

слика на една група на луѓе. Стереотипот доведува до социјална категоризација, која е една од 

причините за предрасуди (т.е. "нив" и "нас" менталитет), кој води до  "во-групи" и" вон-групи". 

Стереотипите не дозволуваат  исклучоци или индивидуални разлики. Стереотипизирањето 

настапува бидејќи забележуваме некои повторливи карактеристики, поведенија, начини на 

размислување кај одредени групи на луѓе кои свесно или несвесно ги категоризираме. 

Стереотипот може да биде негативен, позитивен или неутрален и да биде базиран врз различни 

основи (етничка група, раса, религија, род, социо-економски статус и сл.). Она што треба да се 

нагласи е дека стереотипите не се базирани на искуството или директно изведеното знаење на 

индивидуата, туку се екстрахираат од верувањата кои веќе постојат во рамките на една 

заедница.Примери за ова се:“Кинезите се лоши возачи”,“Италијанците се страствени”, “Жените 

се емотивни”, “Мажите се нечувствителни” и тн.  

Стереотипизирањето може да е често неточно и навредливо. Тоа е судење  на човековите 

способности, личност, и карактер врз основа нефер претпоставки за расни, физички или културни 

разлики. Употребата на стереотипите е начин на кој што се поедноставува социјалниот свет, 

односно се редуцира процесот на објективно расудување. Стереотипизирањето често може да 

доведе до предрасуди. 

3. Предрасуди 

Предрасудите претставуваат еден вид однапред формирана идеја или претпоставка за некого, 

пред да се добие можноста за оценување на нивната точност. Предрасудите се дефинираат како 

систематски и трајни субјективни проценки за групи или припадници на одредени групи, најчесто 
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во неповолни термини. Додека некои научници во рамките на општествените науки веруваат 

дека предрасудите претставуваат оценки базирани на погрешни предубедувања во врска со 

одредена вон-група, други предрасудите ги врзуваат за појавата на објективен конфликт на 

интереси помеѓу во-групи и вон-групи. Предрасудите се дефинираат  како мислења или судови, 

често неосновани, базирани на  ирелевантни размислувања и  несоодветни информации. 

Понекогаш луѓето не се свесни за сопствените предрасуди, засновувајќи ги своите претпоставки 

на  неосновани и неточни информации. Како резултат на тоа, тие не се свесни дека нивното 

однесување може да предизвика навреда кај другите. 

Предрасудата е опасна затоа што води до дискриминаторски акти кои се забранети според 

конвенциите за заштита на човековите права, принципите на  мултикултурализмот и други 

правни документи. 

Значење    

Предрасуди Предрасудите се однапред формирани идеи што не се базирани на 
факти или вистини. 

Стереотипи Стереотипот претставува широко прифатена, пресимплифицирана слика 
или идеја за одредени групи луѓе или цели. 

Сличности/разлики 

Предрасуди Предрасудите не се базираат врз вистини. Предрасудите обично се 
јавуваат како резултат на недостаток на знаење за одредени групи луѓе. 

Стереотипи Стереотипите можат да бидат базирани врз одредени вистини. Сепак, 
стереотипите често се изведени од предрасуди. 

 

4. Дискриминација 

Дискриминација претставува неправедна пракса или однесување насочено кон поединци или 

групи, без разлика дали ова однесување е намерно или не, врз основа на раса, религија, боја на 

кожата, пол, физичка и/или ментална попреченост, брачен статус, статус на семејството, извор на 

приход, возраст, потекло, место на потекло или сексуална ориентација, кое има негативен ефект 

овие поединци или групи.Дискриминација настапува кога поединците или групите дејствуваат во 

согласност со одредена предрасуда, особено кога со одредено дејство се оневозможува 

пристапот до права, можности и ресурси кои би биле достапни на членовите на сопствената 

група.  

Дискриминаторско однесување води до малтретирање и има негативно социјално и економско 

влијание. Тоа исто така води до нееднаков третман, кои за возврат, создава проблеми во 

рамките на училиштата, на работното место и заедниците. 
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II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦА 

Улогата напредавачите на обуката е да ги пренесат стекнатите знаења кои ги добиле во рамки на 

дводневните крос-културни работилници во иницијалната фаза на проектот –на помлади 

активисти, членови на невладини организации, како и други млади лица, студенти и 

средношколци кои се заинтересирани да присуствуваат на овие обуки.  

Основната улога на предавачите е да им ги предочат на учесниците основните концепти од 

теоретскиот дел и да ги „водат“ учесниците низ различните активности за време на траењето на 

работилницата (дискусии, вежби и игри). Во таа насока, Вие треба да ја насочувате дискусијата, 

како и да ги мотивирате учесниците на вклучување во активностите. Во случаи кога дискусијата 

замира или учесниците се колебаат да земат збор, можете да ја збогатите дискусијата со 

наведување лични примери, при што внимавајте да не излезете од улогата на модератор и свесно 

или несвесно да им сугерирате „исправни одговори“ на учесниците. 

Во таа смисла, улогата на предавачот е да ја пренесе на најдобар можен начин пораката која е 

значајна за да се сподели и пренесе како искуство и стекната вештина.  

Вашата улога е да ги водите учесниците низ работилницата и вежбите. Со цел да бидете 

ефективни, не е потребно да бидете експерт во областа за која ќе зборувате, туку пред сѐ да 

знаете како да ги пренесете клучните пораки и да ја следите реакцијата на учесниците. Бидејќи е 

многу важно пораката да биде правилно пренесена, потребно е да се фокусирате на следниве 

неколку елементи: 

 

- Дикција и говор 

Вашиот тон и говор треба да биде јасен и разбирлив. Вашето движење треба да биде 

непосредно, лесно и опуштено со цел да произведете една неформална атмосфера. 

Гледајте ги учесниците додека зборувате и следете го степенот на заинтересираност кај 

учесниците. Следете ја нивната дискусија со внимание. При подолги излагања, сумирајте 

ги во неколку реченици поентите на претходниот говорник пред да дадете збор на 

следниот. Внимавајте кои се моментите и пораките кои кај нив побудуваат поинтензивен 

интерес и желба за коментар или дискусија. Настојувајте да им дадете еднаква можност на 

сите учесници да ги изразат своите мислења.  

 

- Развивање на дискусија 

За да се постави еден позитивен однос со учесниците, потребно е да се „скрши мразот“со 

цел учесниците да се ослободат од тремата и резервираноста која се јавуваособено во 
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услови на група од нови, непознати лица. Некои учесници за прв пат учествуваат на 

работилница и се помалку подготвени и мотивирани да се вклучат во дискусијата. 

Меѓутоа, секоја работилница е успешна доколку во предавањата се вклучени и самите 

учесници. Во таа смисла, предавачот треба да стимулира дијалог, размена на мислења, 

идеи, спротивставување на идеите, и секогаш да го модерира процесот без притоа да 

наметнува нечие мислење како порелевантно и побитно. Внимавајте секогаш со 

почитување да се однесувате кон сечие мислење. Преку нивните дијалози наведете ги  

учесниците самите да дојдат до правилниот одговор или заклучок. При дискусии или 

вежби кои обработуваат чувствителни теми, обучувачите можат да го „скршат мразот“ 

преку наведување лични примери или ситуации кои ќе отворат тема за дискусија. На овој 

начин се гради и доверба помеѓу обучувачот и учесниците, со тоа што е полесно да се 

охрабрат посрамежливите учесници да се вклучат во дискусијата или вежбата. 

 

 

- Следење на агенда, временска рамка  

Со оглед на ограниченото време на располагање, потребно е да внимавате тоа 

подеднакво да биде распоредено за сите учесници. Имено, секогаш во групата постојат 

повеќе и помалку активни дискутанти, но сепак со ваша модерација, потрудете се да 

обезбедите простор за искажување и на оние кои се помалку гласни, поповлечени и 

немаат храброст да се приклучат на дискусијата. Ваша задача е преку прашања да ги 

охрабрите да го споделат нивното мислење со останатите.  

Внимавајте да се држите до агендата на работилницата, со што ќе овозможите сите 

активности да се реализираат во планираниот временски рок. Не дозволувајте излегување 

од рамката на дисксусијата и темите, туку држете се до темата и овозможете балансирана 

дискусија во која повеќето учесници ќе имаат можност да се приклучат на истата. Во 

ситуации кога дискусијата продолжува надвор од зададената тема, или кога учесниците на 

бурен и емотивен начин и пристапуваат на дискусијата, Вашата задача е да ја вратите 

дискусијата на зададената тема според правилата што сте ги договориле со учесниците на 

почетокот од работилницата. 

 

III.ВЕЖБИ – Практичен дел  

 
Во овој дел ќе се презентираат вежбите кои обучувачите ќе треба да ги реализираат за 

време на работилницата, со можниот редослед на истите.Дадени се повеќе активности 
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(теми за дискусија, вежби и игри) кои можат да се менуваат, во зависност од 

преференциите на предавачот и афинитетите на групата. Овие активности се обележани со 

ѕвездичка (*) и назначено е кои други активности можат да се организираат на нивно 

место. За некои пообемни активности, правилата на игра и прашања/примери се 

обезбедени во додатоци на крајот од прирачникот. Активностите за кои не се дадени 

дополнителни ознаки препорачливо е да бидат вклучени во сите работилници. 

 

Посакајте им добредојде на учесниците и претставете се. 

Раскажете за своите интереси кои се врзани за темата на 

работилницата и за евентуалните претходни искуства со 

овој вид активности. Замолете ги учесниците да се 

придржуваат на некои основни правила за да се овозможи 

непречено одвивање на активностите (да зборуваат еден по 

еден, да дадат можност секој учесник да ги изнесе своето 

мислење, да не си влегуваат во збор едни на други, да не се 

навредуваат меѓусебно, да не зборуваат со повисок тон со 

своите колеги, да се однесуваат со почит кон останатите 

учесници и сл.). 

Пред почетокот на дискусијата, побарајте од учесниците да 

ги наведат нивните почетни очекувања (што сметаат дека ќе 

научат, која им целта на учеството и слично) од 

работилницата. Секој учесник нека ги запише своите идеи 

на мало парче хартија. Соберете ги и закачете ги во еден 

дел од просторијата. На овие ливчиња ќе се навратите на 

крајот од работилницата кога ќе ги споредите нивните 

почетни очекувања со она што го научиле/доживеале за 

време на работилницата.Започнете формална или 

неформална рунда на запознавање. Употребете вежби за 

„кршење на мразот“ како на пример: поделете ливчиња на 

кои учесниците ќе напишат наведат кое годишно време им е 

омилено. Подоцна, според одговорите групирајте ги во 

работни групи. Имајте предвид дeка треба да ја запазите 

етничката припадност на учесниците, односно потрудете се 

групите да бидат мешани.  

 

Вежба: 

Неформално запознавање 

и  „кршење на мразот“  
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1Поделете ги учесниците на мали двочлени групи. 

Настојувајте групите да бидат составени од припадници на 

различни етнички групи. Задачата на вежбата е секој 

учесник да го претстави својот партнер во групата: неговите 

интереси, хоби, омилени бендови, омилен филм, најголем 

досегашен успех и сл. На овој начин се поттикнува 

меѓуетничката интеракција, која можеби не би настапила 

доколку учесниците комуницираат исклучиво во рамки на 

својата етничка група. Истовремено, оваа вежба создава 

основи за поврзување (слични погледи на живот, слични 

интереси, хоби, вкус за уметност и сл.) кои етничката 

припадност на учесниците ја става во втор план. Оваа вежба 

дава можности за градење поблиски односи помеѓу 

учесниците во работилницата и ги разбива бариерите за 

започнување на комуникација и создавање чувство на 

поголема блискост помеѓу самите учесници.  

 

Целта на играта е да го покаже знаењето на учесниците за 

обележјата, обичаите и ритуалите на другите култури, како и 

да им помогне побрзо да го „скршат мразот“ во 

комуникацијата со другите учесници. Траењето на играта е 

10-15 минути, во зависност од должината на дискусијата. 

Поделете ги бинго ливчињата помеѓу учесниците (пример за 

бинго ливче е прикажан во Додаток 1 од Прирачникот). 

Задачата на учесниците е низ комуникација со другите 

учесници во работилницата, да дознаат кои учесници 

искусиле, знаат или практикуваат некоја од наведените 

точки во бинго ливчето. Откако ќе ја дознаат потребната 

информација учесникот ја спојува точката во бинго ливчето 

со името на учесникот кој ја поседува дадената 

особина/исксутво/знаење. Секој учесник може да биде 

обележан на само една точка од бинго ливчето. 

Учесникот/ците кој/и ќе ги има/ат споено сите точки со сите 

учесници (или учесникот со најмногу спојувања) добива 

                                                           
1Забелешка: вежбата „Запознавање“ може да биде заменета со вежбите „Мултикултурно бинго“ и 
„Значењето на моето име“. 

Вежба – работа во групи: 

Запознавање* 

Вежба:  

Мултикултурно бинго* 
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мала награда. Како и каде учиме за Другиот (прашање за 

сите)? Дадете заклучок. 

 

Во оваа кратка игра за запознавање, учесниците имаат 

задача на кратко да размислат/напишат од каде потекнува 

нивното име и да ја споделат својата приказна со остатокот 

од групата. Оваа вежба може да се организира со мали 

модификации, на пример учесниците да работат во парови 

и секој од нив да ги претстави значењето на името на својот 

партнер. Дополнително, активноста може да се прошири и 

да открие интересни факти за нагалените имиња, 

прекарите, имињата на миленичињата, имиња на децата 

или други членови од семејството.  

 

Дискусиите се корисни за да се разјаснат одредени поими,  

концепти, при што се овозможува размена на идеи, 

мислења и информации. Од учесниците побарајте да 

споделат мислења за поимот толеранција, прифаќање и 

развијте дискусија поврзана со теоретскиот дел од оваа 

брошура. Поставете прашања за нивните предзнаења за 

термините национализам, стереотипи, предрасуди и 

дискриминација. Доколку учесниците не можат да дадат 

јасни дефиниции и да ги артикулираат нивните сфаќања за 

овие феномени, замолете ги да се обидат да ги претстават 

своите видувања преку примери. Немојте директно да ги 

критикувате изнесените мислења од страна на учесниците, 

едноставно понудете алтернативно гледиште за проблемот 

што може да биде предмет на расправа од страна на 

групата. Не дозволувајте изнесување на говор на омраза во 

групата. Направете разлика помеѓу поимите толеранција, 

соживот и емпатија.  

2Поделете им на учесниците листови на кои се наведени 

статистички податоци за тоа како би изгледал светот 

доколку има 100 луѓе. Дискутирајте за впечатоците и 

прашањата. Целта на оваа вежба е да поттикне дискусија 

                                                           
2Забелешка: вежбата „Светот од 100 луѓе“ може да биде заменета со вежбата „Воз“. 

Дискусија:  

Што е толеранција – Како ги 

гледаме другите луѓе?   

Вежба:  

Светот од 100 луѓе* 

Вежба 

Значењето на моето име...* 
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околу проблемот на привилегиите и постоечките центри на 

моќ. Дали најбројните се адекватно претставени и застапени 

во секојдневниот живот? На што се должат овие состојби? 

Настојувајте да ја придвижите дискусијата кон различни 

податоци наведени во статистичкиот приказ. Прашајте ги 

учесниците како се позиционираат себе си во рамките на 

статистичкиот приказ.  

Секоја група ќе добие листа на личности од кои треба да 

избере со кого сака, не сака и мора да патува во воз. Групата 

треба заеднички да го состави списокот и да го презентира 

пред останатите учесници. Дискутирајте ги причините за 

нивниот избор. На што се должи нивниот избор? Кои 

аспекти од нивниот избор се предмет на компромис и 

зошто? Наведете заклучоци за вежбата.  

3Играта, која трае 20-30 минути, има за цел да ги стимулира 

учесниците на соочување со најзначајните димензии на 

нивниот идентитет. Оваа вежба е добра подлога за 

воведување во дискусија за стереотипи и предрасуди. 

Дистрибуирајте примероци од шаблонот со кругови 

(шаблонот е прикажан во Додаток 3 од Прирачникот). 

Учесниците треба да ги напишат своите имиња во центарот 

на шаблонот, а потоа да ја пополнат секоја следна гранка со 

одреден аспект на нивниот идентитет што го сметаат за 

клучен во процесот на нивно себедефинирање. Можете да 

наведете неколку примери да ги мотивирате (жена, 

спортист, Албанец, брат, пријател и сл.). Поделете ги 

учесниците во групи по двајца. Замолете ги да ја споделат 

својата приказна со партнерот. Прво, треба да споделат 

приказни за ситуацијаво која се чувствувале особено горди 

со некоја од наведените одлики. Второ, нека споделат со 

партнерот ситуација во која било исклучително тешко да се 

носат со одредена одлика од наведените во шаблонот. 

Издвојте неколку впечатливи поенти од дискусијата. Дадете 

заклучок.  

                                                           
3Забелешка: вежбата „Кругови на идентитетот“ може да биде заменета со вежбата „Семејна лоза“. 

Вежба:  

Кругови на идентитетот* 

Вежба - работа во групи 

Воз – Со кој би сакале да 

патувате/ не сакате / морате 

/ пронаоѓање компромис* 
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Замолете ги сите учесници да направат семејна лоза на  

своите предци притоа запишувајќи ги имињата и 

презимињата, етничкото потекло и земја на потекло. Секој 

од учесниците треба да ја презентира своето фамилијарно 

дрво. Обратете внимание на тоа колку и до каде секој од 

нив ја познава сопствената лоза.Некои учесници ќе нагласат 

дека нивното потекло е поврзано со повеќе култури. 

Замолете ги накратко да елаборираат како се чувствуваат 

поради овој податок. Дали поради овој факт практикуваат 

обичаи и ритуали од различни култури? Дали според 

учесниците ова е богатство или недостаток? Дадете 

заклучок.  

Дадете кратко воведно излагање за појмовно одредување 

на стереотипите, предрасудите и видовите дискриминација. 

Поткрепете ги Вашите објаснувања со практични примери. 

Објаснете ја важноста на овие поими за темата на 

работилницата. Разговарајте за искуствата на учесниците со 

овие феномени.  

Целта на играта е да се утврди колку учесниците во 

секојдневниот живот стапуваат во интеракција со 

припадници на други етнички групи. Поделете им на 

учесниците 10 црвени и 10 зелени ливчиња. Читајте ги 

прашањата едно по едно (прашањата се дадени во Додаток 

3). За секое прашање учесниците одговараат со земање на  

црвено или зелено ливче. Црвените ливчиња ги означуваат 

одговорите кои се однесуваат на сопствената етничка група, 

додека зелените кога одговорот се однесува на 

припадник/припадници од друга етничка група. На крајот од 

играта замолете ги учесниците да ги пребројат зелените и 

црвените ливчиња што ги означуваат нивните одговори. 

Како стапуваат во интеракција со Другиот? Дали биле свесни 

за интензитетот на овие контакти? Дали би сакале нешто да 

променат во иднина? Дадете заклучок. 

Сите учесници треба да станат и да се фатат за раце. Притоа 

со вкрстени раце секој го фаќа за рака учесникот до себе, 

Вежба 

Семејна лоза* 

 

Игра  - работа во групи 

Јаже  

 

Вежба  

Колку комуницираме со 

Другиот? 

 

Дискусија  

Стереотипи, предрасудии 

дискириминација 
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освен првиот чиишто раце се во обратна положба. Потребно 

е да се отплеткаат рацете притоа никој да не се отпушти од 

јажето. Бидете покрај групата и доколку е потребно давајте 

им насоки како да се отплеткаат. Целта на играта е да се 

воспостават услови во кои учесниците ќе воспостават 

соработка базирана на заеднички договор и доверба. 

Играта претставува симулација на дискусија во парламент. 

На учесниците им се дава тема која е од особен интерес за 

различните етнички групи и учесниците еден по еден земаат 

збор на импровизирана говорница. Темата може да биде 

врзана за проблем штое сметан за контроверзен и ги 

одразува спротивставените интереси на различните етнички 

групи.  Притоа, секој учесник треба да ги застапува 

интересите на различна етничка група од неговата. Целта на 

играта е учесниците да се стават во позицијата на Другиот и 

да се обидат да ги разберат неговите мотиви. На крајот од 

играта, иницирајте дискусија меѓу учесниците за нивните 

чувства поврзани со вежбата. Како се чувствувале во 

позицијата на Другиот? Дадете заклучок.  

Учесниците седат во круг и еден по еден зборуваат за 

обичаите во рамките на својата етничка или религиска 

група. Можат да зборуваат за обичаите и празнувањата кои 

им се особено важни,  за начинот на  нивното прославување 

и која е идејата зад овие традиции. Преку оваа игра 

учесниците не само што учат за културата на Другиот, туку и 

учат на кој начин нивните пријатели се сродуваат со 

културните обележја на својата група. Во текот на 

дискусијата учесниците ќе наведат објаснувања за различни 

обичаи и ритуали на празнување кои имаат сличен извор 

или идеја. Насочете ја дискусијата кон овој аспект. 

Запрашајте ги учесниците кои вредности се поддржани 

преку наведените разлики во обичаите и ритуалите. Дадете 

заклучок.   

Вежба 

Парламент 

 

Вежба 

Учење на обичаите на 

Другиот* 
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4Учесниците седат во круг (во мешан состав) и задачата на 

секој учесник е да изнесе некој стереотип за припадниците 

на другата култура. Ова може да биде мислење кое 

учесниците го слушнале во рамки на сопствената група. 

Побарајте да ги изнесат својот став за наведениот стереотип. 

Оваа дискусија допира чувствителни теми за учесниците и 

дискусијата може да се развие во несакан правец. Задачата 

на обучувачот е да ја модерира дискусијата и да не дозволи 

расправата да излезе од контрола.  

Целта на оваа дискусија е да истражи како учесниците 

станале свесни за постоењето на предрасуди и 

дискриминација во рамки на своите заедници, како и 

нивните чувства и ставови врзани за оваа свесност. 

Поделете ги учесниците во мали групи со не повеќе од шест 

членови. Секој учесник треба да го раскаже своите искуства 

поврзани со 4 ситуации: 1) ситуација во која биле жртви на 

предрасуди или дискриминација; 2) ситуација во која 

дискриминирале некого (свесно или несвесно); 3) ситуација 

во која посведочиле на чин на дискриминација и не 

направиле ништо во дадената ситуација; и 4) ситуација во 

која посведочиле на дискриминација и реагирале на овој 

чин. Учесниците може да се чувствуваат нелагодно да 

зборуваат за некои од зададените сценарија. Добра 

стратегија е да ги раскажете сопствените искуства. На тој 

начин учесниците можат со повеќе доверба да се вклучат во 

дискусијата. Нагласете дека предрасудите и 

дискриминацијата можат да имаат различни форми и да 

настапуваат по различни основи. Помогнете им на 

учесниците да ја разберат разликата помеѓу 

индивидуалните искуства на пристрасност и системската 

дискриминација. 

Оваа игра има за цел да ги открие разликите во статусот и 

привилегираноста кои латентно постојат во рамките на 

                                                           
4Забелешка: вежбата „Учење на обичаите на Другиот“ може да се замени со вежбите „Стереотипи за 
Другиот“ и „Предрасуди и дискриминација“. 

Вежба 

Стереотипи за Другиот* 

 

Вежба 

Предрасуди и 

дискриминација* 

 

Игра 

Позиционирање 
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некоја група или работилница. Играта треба да им помогне 

на учесниците да се справат со сопствената позиција во 

општеството, привилегиите или маргинализирањето што го 

доживуваат. Замолете ги учесниците да застанат во линија 

еден покрај друг. Читајте едно по едно од прашањата 

дадени на списокот (прашањата се дадени во Додаток 1) и 

давајте упатства за поместување чекор нанапред/наназад 

во зависност од насокитенаведени во секое прашање. 

Замолете ги учесниците да бидат тивки за да можат 

самостојно да ги носат одлуките врзани за нивниот одговор. 

По завршувањето на вежбата, побарајте од учесниците да 

дискутираат за своите позиции во рамките на играта. 

Клучното прашање за диксусијата е: Позициите на 

учесниците претставуваат резултат на...?  

  

Заокружување на работилницата  

Прашајте ги учесниците за нивните искуства, впечатоци, како и за нештата што ги научиле во текот 

на работилницата. Изнесените искуства и впечатоци може да ги сумирате на табла или хартија. На 

тој начин учесниците ќе можат да добијат увид во искуства и придобивки изнесени од другите 

учесници за коисамите можеби не биле свесни во текот на работилницата. Настојувајте во оваа 

активност да бидат вклучени сите учесници. Не мора да се задржувате единствено на одговорот 

што ќе го добиете од учесниците, можете да им поставите и дополнителни прашања (да 

елаборираат повеќе за некој аспект/искуство/знаење што го нагласиле, а сметате дека е важен за 

целите на работилницата). Прочитајте ги целите што учесниците ги поставија на почетокот од 

работилницата. Развијте мала дискусија поврзана со нивните иницијални очекувања и она што го 

искусиле и научиле во рамките на работилницата.Наведете заклучоцинавратете се на битните 

поенти од предавањето и завршете со предавањето.  

 

Евалуација 

Обезбедете им на учесниците листови со прашања на кои ќе ја оценат работилницата. Објаснете 

ги прашањата во формуларот за евалуација и начинот на кој треба да бидат дадени одговорите. 

Притоа, потребно е на учесниците да им ја објасните важноста на процесот на евалуацијата за 

подобрување на овие активности во иднина. Нагласете ја важноста на нивните размислувања за 

процесот на евалуација. Објеснете дека треба да бидат искрени во одговорите. Немојте да 
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настапувате наметливо и да сугерирате одговори. Доколку некој учесник има нејаснотии врзани за 

формуларот за евалуација, најстојувајте да не бидете сугестивни во помошта. На крај, 

заблагодарете им се на учесниците за придонесот и учеството во работилницата. Охрабрете ги 

заемните контакти и дружење по завршувањето на настанот. 
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Додаток 1 
 

Пример за играта „Мултикултурно бинго“ 

 

Забелешка: Дадениот формат е за 16 учесници. Доколку на работилницата учествуваат повеќе или 

помалку учесници прилагодете го бинго ливчето со додавање/бришење на ставки. 

 

Знае зошто се 
слави Велигден 

Живеел надвор од 
Македонија 

Посетил џамија 
Завршил училиште 

во друга земја 

Има пријател 
хомосексуалец 

Знае зошто се 
одбележува 1 Мај 

Зборува два или 
повеќе јазици 

Учествувал на 
прослава на 

Рамазан Бајрам 

Има 
момче/девојка од 
друга етника група 

Го знае датумот на 
независноста на 

Република 
Македонија 

Посетил синагога 
Присуствувал на 
традиционална 
ромска свадба 

Присуствувал на 
ифтар 

Е атеист 

Го знае датумот на 
прославување на 

денот на 
албанската азбука 

Знае зошто се 
одбележува 8 

Март 
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Додаток 2 
 

Шаблон за вежбата „Кругови на идентитетот“ 

 
 

Додаток 3 
 

Прашања за вежбата „Колку комуницираме со Другиот?“  

1. Со кого последно си излегол/а на кафе? 

2. Кој е твојот матичен лекар? 

3. Какво е мнозинството на ученици/студенти во твојата група? 

4. Кој ти е најдобриот пријател? 

5. Кој ти е сегашниот или последниот партнер? 

6. Кој е/беше твојот работодавец? 

7. Какво е мнозинството на луѓе што го посетуваат твоето омилено кафуле/ноќен клуб? 
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8. Какво е мнозинството во населбата каде живееш? 

9. Кој е последниот пријател што си го додал на Facebook? 

10. Кој е/беше твојот омилен професор? 

11. Кој е твојот идол? 

12. Кој е твојот прв сосед? 

13. Кој ти бил последен гостин дома? 

14. Какво е мнозинството на твоето работно место? 

15. Со кој колега најдобро соработуваш? 

Додаток 4 
 

Прашања за играта „Позиционирање“: 

1. Ако имате завршен факултет, направете чекор напред. 

2. Ако сте израснале во работничко семејство, направете чекор назад. 

3. Ако сте патувале надвор од државата, направете чекор напред. 

4. Ако сте жена, направете чекор назад. 

5. Ако имате помеѓу 22-59 години, направете чекор напред. 

6. Ако сте хомосексуалец, направете чекор назад. 

7. Ако сте здрави и без повреди кои би можеле да влијаат на работоспособноста, направете 

чекор напред. 

8. Ако родителите биле невработени за време на вашето детство, направете чекор назад. 

9. Ако сте Македонец/ка, направете чекор напред. 

10. Ако вашето семејство некогаш примало социјална помош, направете чекор назад. 

 

Забелешка: Во зависност од потребите на групата, можат да се додадат дополнителни прашања. 

 

 


