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Вовед  

 
Ризичното однесување на децата е резултат на повеќе ризик 

фактори. Во период на интензивни ризични влијанија и фактори врз 
децата, постои недостаток на заштитни фактори кои би направиле 
баланс и би се избегнала клучната точка кога детето преминува од дете 
во ризик во дете во судир со законот. Најчести фактори за престапничко 
однесување се социо-економските и културолошките фактри како 
сиромаштија, занемарување, зависности, семејна дисфункционалност, 
притисок на врсничката група, недостаток на самодоверба. Значи 
вообичаено на проблемот му претходеле социјално-структурни 
проблеми што укажувале на потреба од поддршка.  

Дали детското престапништво се перцепира и е производ на 
колективно предизивикани, а нерешени проблеми или е проблем на 
поединецот е прашање со кое се настојува да се најде изворот на 
одговорност. Но имајќи ја во предвид позицијата на детето во однос на 
возрасниот како и начелата на Конвенцијата на правата на децата, 
возрасните и државата се одговрни за создавање на адекватни услови 
за правилен раст и развој на децата. Потребно е да им се помогне на сите 
деца да се спречат причините за непосакуваните начини на однесување. 
Затоа е многу важно овие деца да бидат разбрани, слушнати, правилно 
насочени. Во тоа може да се успее ако активностите со нив бидат добро 
осмислени, структуирани, насочени кон остварување на цели и со добри 
исходи.  

Групната работа како метод на интервенција е моќен начин да им 
се помогне на децата, корисен канал за комуникација да се допре до 
нив, клима на промена, помош да ги разберат настаните што им се 
случиле и да се подготват за побезбеден живот. Децата знаат да 
функционираат во група, навикнати се на училишниот живот, на работа 
во одделенија, затоа се очекува и групната работа да ја прифатат како 
спонтана активност. Најдобар резултат покажуваат превентивни 
програми за работа со деца користејќи го метод на групна работа.  

Содржината во Прирачникот е поделена на два дела. Првиот дел 
е теоретски кој содржи краток осврт на методот на групна работа со 
деца, критериуми за изработка на превентивна програма и нејзина 
евалуација. Практичниот дел дава информации за подготовка и 
организација за спроведување на превентивната програма, нејзиниот 
концепт, улогата на водителите и други корисни информации. Содржи 8 
теми кои се испорачуваат во едночасовна работилница. Превентивната 
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програма ги обработува акутните предизвици со кои се соочуваат децата 
на возраст од 12-14 години и ги пресретнува предизвиците кои може да 
се појават во наредните години (имајќи ги во предвид ризичните 
влијанија и фактори на кои се изложени децата). Програмата опфаќа 
теми кои се однесуваат на донесување на одлуки, морално расудување, 
развивање на вештини за одбивање на врсничкиот притисок, добра 
комуникација, градење на самодоверба и вештини за справување со 
негативни емоции.  

Пристапот во програмата се базира на новите откритија во 
неврологијата кај децата, за последиците што ги остава траумата 
доживеана на мала возраст и негативните детски искуства. Овие 
сознанија се земени предвид и направен е спој со педагошката теорија 
и пракса заради адекватно искористување во пристапот и содржината на 
активностите. Во прирачникот се користат икони како ориентир низ 
интервенциите и содржините кои се преземаат, тие се симболи кои се 
однесуваат на одреден дел. Изразите употребени во програмата кои се 
родово определени, се користат неутрално и се однесуваат еднакво на 
лица од машки и женски пол, особено зборот дете. 
 
 
 

 
  

Зошто „ Д “ како наслов на превентивната програма за работа со 
деца во ризик? 

 
Д како дете, како деца, детски, детство како дар, како дел од нас,  

Д како добредојде, 
Д како дом, 

Д како дождец на кој детето ќе дорасне, ќе дотрча, ќе дознае, 
Д како драг, добар, добрина, добродушност, дава, дише, длабочина, 

допадне,   
Д како другарство, 

Д како двонасочност, дејство, добро дело, дискусија, доверба, доказ, 
Д како подадена дланка кон децата, за помош, за поддршка, 

Д како ден, денес, денешница за почеток на промени за довек, за 
долговечност. 
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I. Превентивни програми за деца во ризик 

             1.1. Теоретски концепт 

 
 
Под поимот програма најчесто се подразбира збир на планирани, 

организирани и структуирани активности кои се насочени кон промена 
на состојбата и условите во одреден социјален контекст, кон одредена 
социјална популација и во одреден временски период1.  Програмите 
може да бидат самостојни и посебни или организирани, меѓусебно 
поврзани и испланирани за да доведат до промена на претходно 
утврдени фактори и влијанија, промени кои ќе доведат до посакувани 
однесувања во иднина, на пример намалено престапничко однесување 
кај децата. 

За реализација на групна работа со деца, потребно е да се 
испланира и изработи програма. Создавањето на посебна програма за 
работа со деца е голема одговорност и во тој процес потребно е да се 
приоѓа крајно систематично и совесно.  

Превентивните програми за деца во ризик, со својот пристап 
опфаќаат разновидни и бројни аспекти, кои се насочени кон позитивни 
промени кај децата во ризик и дејствуваат на развој на компентенции и 
просоцијално однесување. Тие не мора да бидат многу сложени за да 
дадат големи резултати. На пример и програмите за рекреација се 
превентивни програми за ресоцијализација и често имаат големи ефекти 
врз децата и групната динамика. Превентивни програми може да бидат 
креирани од стручните лица, професионалци кои имаат искуство во 
работа со деца. 

Превентивната програма треба да има јасна теоретска подлога и 
смисленост на конкретните интервенции заради постигнување на 
поставените цели. По завршување на програмата неопходно е да се 

 
1Žunić-Pavlović,V.,Kategorizacija programa za maloletne prijestupnike. Prvi naučni 
skup poremećaji ponašanja i prijestupništvo mladih: specijalno-pedagoški diskurs. 
Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 2007 
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соберат резулатати кои обично се мерат со подобрување/намалување 
на стапката на формите на однесување на децата на кои се работело. 
Покрај мерење на влијанието на програмата по нејзино завршување, 
добро е да се мери и за време на спроведувањето. Ефикасноста на 
програмата зависи од третманската содржина, усогласување на 
третманот со потребите и карактеристиките на децата, начинот и 
условите во кои се спроеведува програмата.2 

Потребно е исполнување на одредени карактеристики на кои 
треба да се темели програмата со користење на методот на групна 
работа за да биде ефикасна, и тоа: 
-да биде интензивна, со планирани средби по една/две неделно, со 
траење од неколку месеци и базирана на теориите на социјално учење; 
-добро е да се темели на когнитивно-бихевиорален модел; 
-да се почитува принцип на респонзивност – усогласување на видот на 
третман со потребите на децата; 
-да се спроведува на чесен начин со позитивни поткрепувачи; 
-структурата и активностите на програмата да се поврзани со реалноста 
на децата и да ги ставаат во позиција на просоцијално однесување; 
-принцип на доброволност без присила и подготвеност на детето преку 
мотивациски разговори;3 

-најпогодна за третман е група од 4 до 12 односно 15 лица. Групата е 
помала доколку има деца со изразено криминогени фактори, а 
едукациските групи може да бидат поголеми;  
-ководителство може да има позитивно страни, особено да биде машко-
женски пар со различни карактеристики.4 

Превентивните програми може да бидат образовни и стручни 
програми, когнитивно-бихејвиорални, програми за морална 
рекогниција за морален развој на детето за да сфатат како личното 
однесување и одлуки влијаат врз неговите промени, информативно-

 
2 Damjanović, I., Šarić, J., Mikšaj – Todorović, Lj. Neki problemi tretmana osuđenih 
osoba u Republici Hrvatskoj. Kriminologija i socijalna integracija, 8 (1-2), 2000. 
3Jandrić – Nišević, A., Penološka rehabilitacija: skripta, Edukacijsko – rehabilitacijski 
fakultet, Zagreb,2015. 
4 Ajduković, M. (1997). Grupni pristup u psihosocijalnom radu: načela i procesi. Zagreb: 
Društvo za psihološku pomoć. 
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едукациски развојни програми (за сообраќајни незгоди, за децата 
родители-развој на родителските компентенции), јакнење на 
внатрешните сили, тренинг на социјални вештини и сл. Програмите се 
насочени на голем број криминогени фактори и на нив се влијае преку 
специфични методи и процеси, но за сите е заедничко дека се одвиваат 
преку групна работа. 

 

1.2. Групна работа како метод за спроведување на превентивни 
програми за деца 

Групна работа е работа со поединци во група и група како целина без 
разлика на видот на група, начинот на водење и методите на работа кои 
водителот во групата ги применува.5 За разлика од индивидуалната 
работа, групната работа со деца дава можност да се користат групните 
процеси како моделирање, социјално учење, вежбање на просоцијални 
вештини и правење на промени. Основа на групната работа е потребата 
за припадност и користење на меѓусебнaта интеракција за лично 
зајакнување.6 

Групната работа како метод е распространета и се користи како 
стандарден третман во социјално-педагошкото опкружување. Се 
користи во различни услови и со различни цели. Голем број на програми 
за деца во ризик, деца во судир со законот како и за ресоцијализација и 
рехабилитација се реализираат преку групна работа.  

Исто така групната работа како метод се користи и за спроведување 
на превентивни програми за учење, усвојување и зајакнување на 
одредени вештини од видот на животни вештини, комуникативни, 
социјални вештини, учење на компромис, преговори и друг вид намена. 

Групите може да бидат затворени или отворени. Во затворените 
групи остануваат истите членови од почеток до крај и не примаат нови 
членови. 

 
5 Žižak.N., Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama, Edukacijsko – 
rehabilitacijski fakultet, Zagreb,2011. 
6 Northern, H., Kurland, R., Socijalni rad s grupama, New York: Columbia University Press, 
2001. 
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Групите може да бидат водени од стручни лица, професионалци од 
полиција или центар за социјална работа, од авторот на превентивната 
програма, наставници или друго надворешно лице ангажирано и 
обучено за спроведување на одредена програма. 

Предноста на групната работа е во тоа што поединецот во групата 
може да ги идентификува и работи на своите емоции, однесување, 
ставови, како да се носат со тие состојби во реалниот свет, како да се 
растерети. Групата дава поддршка, очекувања и желби да не се 
изневери групата.77 Членовите на групата може да си помагаат 
меѓусебно, да разменуваат емоции, информации, даваат сугестии, идеи, 
решенија на проблеми и затоа групната работа е главен извор на 
промени и развој на поединците. Се одвива овде и сега и ги зајканува 
личностите.8 

 
Кај деца во ризик кои не посетуваат училиште, кои се особено ранливи, 
често недостапни за работа, при спроведување на превентивните 
програми треба да се предвиди која е минимална интервенција 
потребна за да има позитивен ефект. 
 

1.3. Евалуација на процесот и ефекти од програмата 

 

Евалуација е оцена на она што е сработено или постигнато, како 
е сработено и кои се резултатите од преземените активности. Таа е 
процес на истражување кој утврдува дали интервенциите ги постигнале 
саканите ефекти. Со систематско собирање на податоци за активностите, 
карактеристиките и резултатите на програмата, се оценува програмата, 
унапредува нејзината ефикасност и се носат одлуки за понатамошно 

 
7 Jacobs, E. E., Masson, R. L., Harvill, R. L., Schimmel, C. J. Grupno savjetovanje: Strategije 
i vještine. Belmont: Brooks / Cole, 2011. 
8 Žižak.N., Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama, Edukacijsko – 
rehabilitacijski fakultet, Zagreb,2011. 
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програмирање.99 Како и кај други процеси, така и кај евалуацијата 
можни се одредени објективни бариери, како што се немерливост на 
целите, субјективни ограничувања или отпор од различни фактори. 

Може да се спроведе пред почеток на програмата, за време 
односно во тек на спроведување на програмата и по завршување. Со 
евалуација се добиваат одговори на бројни прашања, а особено дали 
промените се настанати како резулатат на програмата или од некои 
други интервенции и влијанија.  

Избор на индикатори на успешност на третманот е најкритичната 
точка на евалуацијата. Најчесто тоа се примарните цели односно 
позитивни промени на однесување на децата, промена на нивните 
ставови, навики, релации со други, адаптација, развој на интереси, 
вештини, знаења, личен развој, позитивен став кон образование, 
прифаќање на работен ангажман, спречување на непожелно 
однесување и сл.  
 
 

II. Практични услови за спроведување на превентивната програма за 
деца во ризик 

2.1. Животните вештини како основа на превентивната програма 

 
Превентивната програма за деца во ризик е наменета за деца од 12 

до 14 годишна возраст. Таа не е терапевтска програма, туку здрава 
едукатвно - превентивна програма преку која се усвојуваат и зајакнуваат 
дел од животните вештини препорачани од Светската здравствена 
организација. Тие се базата, основата на оваа превентивна програма за 
деца во ризик, нови вештини кои се усвојуваат во безбедна средина за 
успешно справување со предизвиците и преминување во зрелоста. 
Препораката е дека тоа се суштински животни вештини кои треба да ги 

 
9 Duranović.М., Suljagić.S., Ćosić J., i dr., Zastita I postupanje sa djecom I maloljetnicima u 
krivcnom postupki, Save the shildren I Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine, 
Sarajevo 2016.  
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усвојат сите деца, а најпогоден период е училишниот за да се пресретнат 
можните проблеми кои доаѓаат во наредните, покритични години на 
адолесценција.  

 

 
 
Животните вештини се огромен океан на активности кои може да се 

учат, развиваат и вежбаат се додека не станат дел од однесувањето на 
децата. Тие се генерички вештини, релевантни за многу различни 
искуства со кои се соочуваат луѓето секојдневно. Животните вештини се 
способности и се важни за секој поединец. Препорачливо е да се учат и 
вежбаат во контекст на типични секојдневни ситуации, па дури и 
ризични ситуации.  Тие се неопходни за: 

• Добросостојба на секое дете; 
• Промоција на здрав развој на децата; 
• Примарна превенција на клучни причини за животно 

загрозувачки ситуации и смрт кај децата; 
• Социјализација; 
• Подготовка на децата за промени во социјалната средина и 

адаптација; 
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• Превенција од детска бременост, насилство и злоупотреба на 
деца, суицид, проблеми поврзани со пушење, алкохол и 
дроги, конфликти, несреќи и повреди.1010 

 
  
Животни вештини според 
Светска здравстевна 
Организација 
 

 
Опис 

1.Решавање на проблеми Детето треба да ги научи чекорите за 
решавање на проблеми, да ја разбере 
природата на проблемот, неговиот 
почеток, фактори кои го влошуваат 
проблемот, различни решенија и како 
да го изберат најдоброто. 

2. Донесување на одлуки Пред донесување на одлуки, детето 
треба да научи да ги најде добрите и 
лоши страни на ситуацијата, 
последици, ризикот. За тоа понекогаш е 
потребен совет и консултација од други 
лица. 

3. Креативно 
размислување 

Истражување на нови идеи и методи, 
развој на креативност и иновативност. 

4. Критичко размислување Процена и критички разгледување на 
ситуацијата, без да се прифаќа туѓи 
идеи, притисоци, манипулации. Да се 
бара совет и препораки од други лица.  

5. Самосвесност Увид во себе, своите можности и 
ограничувања, силни и слаби страни, 
градење на самодоверба наспроти 
штетните инфериорност и 
супериорност. 

 
10 Conciusions from a United Nations Inter-Agensy Meeting,WHO/MHP,Geneva,1999.  
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6. Емпатија Разбирање на гледиштата, исказите и 
изразите на другите, да се сочувствува 
со нивните грижи, да се стави во 
чевлите на другиот и да се реагира. 

7. Интерперсонални врски Развивање на вештини за 
воспоставување и одржување на 
пријателски однос со другите како и  
управување со непријателски и 
проблематични лица и одржување на 
дистанца. 

8. Добра комуникација Развивање на вербални и невербални 
вештини за добра комуникација се 
неопходни за секојдневно 
функционирање на детето. 
Комуникација на чувства и емоции е од 
есенцијално значење за доброто 
ментално здравје. 

9. Управување со стрес Развивање на здрави и соодевтни 
методи за справување со стрес е основа 
за спречување на физички и ментални 
нарушувања. 

10. Управување со емоции Развивање на соодветни и здрави 
методи за управување со негативни 
емоции кои спречуваат нарушување на 
физичкото и ментално здравје.1111 

 
Кои се три главни компоненти, групи на животните вештини по 
препорака на Светската здравствена организација, а на кои ќе се потпре 
оваа превентивна програма: 
 

1. Вештини за критичко размислување и донесување на одлуки -
собирање на информации, решавање на проблеми и донесување 

 
11 https://hangoutagile.com.  
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на одлуки, процена на можни последици од одлуките и 
постапките.  

2. Интерперсонални и комуникациски вештини - вербална и 
невербална комуникација, активно слушање, разбирање на 
другите, изразување на чувства, вештина за преговарање, 
одбивање. Тимска работа и соработка вклучува почитување на 
другите и самопочитување. Целта е детето да е прифатено во 
општеството. Овие вештини резултираат со прифаќање на 
социјалните норми и обезбедуваат социјално однесување. 

3. Вештини за  справување со негативни предизвици и градење на 
самосвесност. Тоа се вештини кои го зголемуваат внатрешниот 
локус на контрола така да детето може да направи разлика меѓу 
влијанијата. Гнев, лутина е емоција со која детето треба да научи 
да се справи и да научи позитивно размислување кое ќе го 
релаксира. Самосвесност, самопочит и вештини за 
самооценување при поставување на цели. 

 
Пристапот на усвојување на животните вештини е насочен кон децата 

односно хеуристички пристап каде учесниците се охрабруваат 
самостојно да дојдат до информации и сознанија. Акцент е даден на 
искуственото учење за да им се помогне на децата да дојдат до 
позитивна промена. За ефективен придонес кон било кој домен на 
превенција, потребно е да се усвојуваат и развиваат животни вештини 
применети во контекст на типични ризични ситуации.  

Прикажаните ситуации во работилниците се животни, секојдневни, 
познати за децата кои поттикнуваат на размислувања, процеси и 
промени. Во работилниците се користат игровни активности, разговор, 
дискусии, дебати, имитирање, практични постапки, работа во пар, 
групна работа. Децата изучуваат вештини кои вклучуваат добра 
комуникација, разрешување на проблеми и донесување на одлуки, како 
да кажат ,,не’’ на негативни содржини, како да се справат со врсничкиот 
притисок. Работилниците не се фокусирани само на знаење и градење 
на вештини, туку на промена на однесувањето затоа се учи преку 
ситуации и вежби. 
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Основни цели на  превентивната програма се: 

• Стекнување на знаења и вештини за справување со 
секојдневни ситуации, но и со животни тешкотии;  

• Усвојување на сет на животни вештини за полесен премин и 
транзиција во нова развојни фази, способности за 
спротивставување на негативните притисоци, избегнување на 
ризично однесување и донесување на здрави одлуки; 

• Развивање на позитивни ставови и вредности. 

 
Специфични цели и очекуван исход на програмата се децата да научат и 
развијат: 

• Вештини за управување и решавање на проблеми; 
• Вештини за справување со опасни ситуации, покажување 

отпор особено под врснички притисок; 
• Самодоверба; 
• Емпатија; 
• Активно слушање; 
• Подобрување на комуникациски вештини; 
• Поставување на сопствени граници; 
• Управување со  лутина; 
• Рамнотежа помеѓу барањата и поставување на приоритети; 
• Поставување на цели и донесување на одлуки; 
• Критичко и креативно размислување. 

 
Но како усвојувањето на животни вештини може да им помогне 

на децата во ризик? Учењето на животни вештини не ги менува 
животните услови ниту животните настани на децата, но им помага како 
полесно да се справат со овие настани и да станат посвесни за тоа што го 
прават, како го прават, како добиваат информации, размислуваат, се 
чувствуваат, се однесуваат и донесуваат одлуки. 
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2.2. Зошто вклученост на  деца на возраст  од 12 до 14 години 

 
Оваа  возраст е кога децата се во развојна фаза на пубертет односно 

почеток и влез во адолесценција, специфичен период и за децата и за 
родителите и семејството. Се уште се деца, но промените значат влез во 
светот на возрасните. Тој е интензивен период на значајни и драматични 
промени кај децата како на физички и физиолошки план така и на 
емоционален. Воедно ова е училишна возраст на децата, возраст кога 
добиваат различни улоги и позиции. На оваа возраст децата очекуваа од 
возраните да бидат поддржани, да ги прифаќаат, да се грижат за нив, да 
покажат приврзаност, охрабрување, да ги ценат, да се чувствуваат 
важни. Го градат и покажуваат сопствениот идентитет преку критичност 
кон своите родители и нивните ставови, се повлекуваат од семејните 
активности, одржуваат емоционално растојание од родителите особено 
пред други, се зголемува интересот за врсничката група, станува 
поважна од семејството, селективно споделуваат информации. Сепак 
ако немаат добра поддршка од родителите кои ќе знаат да балансираат 
помеѓу блискоста со децата и давање на доволен простор, да користат 
вештини за преговори, да решаваат конфликти, да се адаптираат на 
промени, децата може да се оддалечат и да се придружат и припаднат 
на друга група, заедница. 

Децата во тој период имаат зголемен интерес за откривање на 
сопствениот идентитет, сексуалноста, афирмација, борба за позиција во 
групата, признавање, но и експериментирање, пробуваат цигари, 
алкохол, дрога, возење со голема брзина, насилство и други ризични 
однесувања. Дури некои деца пројавуваат и нарушено поведениe, одат 
подалеку од ризичното и се здружуваат со групи со криминално 
поведение, употребуваат супстанци, прифаќаат негативни вештини, 
тешко одржуваат релации, немаат доверба во возрасните, тешко се 
справуваат во решавање на проблеми. 

Од тие причини програмата е наменета на деца на оваа 
специфична возраст, кога се уште може да имаат влијанија од страна на 
возрасните, но и да градат сопствени ставови и уверувања.  
 



 

17 
 

2.3. Подготовка и план за организирање и спроведување на 
програмата 

 
Временска рамка: Активности: 

1.Три месеци пред 
реализација на програмата  

 

-идентификација на потенцијални 
учесници; 
-обезбедување на потребни финансии. 

2.Два месеци пред 
реализација на програмата 

-обезбедување на водители, ководители 
и нивна обука. 

3.Еден месец пред 
реализација на програмата 

-мотивација и разговор со децата; 
-разговор и добивање согласнот од 
нивните родители; 
-обезбедување на локација, просторија 
каде што ќе се одржуваат работилниците. 

4.Две недели  пред 
реализација на програмата 

-обебзедување и подготовка на 
материјалите и опрема; 
-испраќање на покани до децата. 

5.Една недела  пред 
реализација на програмата 

-телефонско јавување до родителите на 
децата за потсетување; 
-потврда за местото на одржување. 
 

6.Подготовка пред секоја 
работилница 
 

-подготвување на материјали; 
-уредување на просторијата. 
 

7.Шеста недела од 
спроведување на 
програмата: 

-подготовка на сертификати; 
-подготовка на албум/CD. 

8.Два месеца по 
завршување на програмата 

-спроведување на евалуација; 
-испраќање на Извештај од евалуацијата 
до организаторот. 
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Подготовката и реализацијата на превентивната програма за деца во 
ризик, ги опфаќа и следните аспекти: 
 

1. Избор на водители/ководители на обуката 

  
Водителите/ководители треба да поседуваат добри вештини за 

презентирање и фацилитирање, да имаат искуство во работа со деца и 
родители, да имаат способност за флексибилност со родителите и 
децата во изведување на активностите. Од нив се очекува да поминат 
дводневна обука за водители за време на која се презентираат 
содржините и методите за работа со децата. Се очекува водителите да 
ја презентираат програмата на јазикот на кој зборуваат децата. 
 

2. Обука за водители/ководители на обуката 

 
За спроведување на програмата водителите и ководителите 

треба да добијат дводневна обука. Секое лице ќе биде сертифицирано 
како водител/ководител на превентивната програма. Обуката помага да 
се обезбедат знаења, прецизност на програмата, да се извежбаат 
работилниците, да се обрне внимание на можните предизвици и нивно 
надминување. При тоа секој водител ќе има можност да подготви 
материјал кој е потребен за обуката. Подготовката за реализација на 
програмата ќе се состои од поминување на сите активности кои треба да 
се реализираат и им се дава можност да презентираат одредени 
сегменти. Тоа ќе ја зголеми веројатноста од позитивен резултат/исход 
на програмата. Обуките потребно е да се договорат, организираат и 
реализираат преку Македонско пенолошко друштво - Скопје. 
 

3. Начини за практикување на програмата 

 
Соработката со училиштата е добар начин да се дисеминираат 

информации за програмата и да се формираат групи. Може да се 
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соработува и со граѓански здруженија. Најдобро е да се организираат 
кратки состаноци за претставување на програмата. Во оваа програма 
може да се вклучат и деца кои користат одредени права или услуги во 
центарот за социјална работа, затоа добро е да се контактира и 
соработува и со нив. Може да се користи и промотивен материјал (леток, 
брошура, постер, плакат) за вклучување во програмата. 
 

4. Контакт со децата и нивно мотивирање за вклучување во 
програмата 

 
Во групата може да учествуваат од 12 до 20 деца на возраст од 12 

до 14 години, хетерогена по пол, од различна националност, потекло, 
деца кои живеат во семејство по потекло, во згрижувачки и старателски 
семејства, во групни домови или установи. Пожелно е да се интервјуира 
секое дете поединечно, може да се спроведе и кратка анкета со пет 
прашања од отворен и затворен вид. 
На мотивација со децата се работи преку објаснување на целиот процес 
на групна работа, влијанието што се очекува, поддршката што ќе ја 
добијат, дека ќе научат нешто ново за себе и другите и ќе ја подобрат 
комуникацијата и другите вештини. Учеството на детето може да биде 
по препорака на стручен тим од училиште, центар за социјална работа, 
граѓанско здружение, по барање на родител/старател. Но детето мора 
да се вклучи во програмата по сопствена волја и доброволоно. Групата е 
од затворен тип, почнува и завршува со истите деца. 
 

5. Контакт со родителите/старатели на децата 

 
По согласност на децата дека сакаат да учествуваат, потребно е 

да се организира средба со родителот/старател на децата за да се добие 
согласнот за учество и согласност за фотографирање. На таа средба се 
разменуваат контакти, му се објаснува програмата, начинот на работа, 
очекувани резултати и можност да се комуницира и меѓусебно 
информира додека трае програмата. 
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6. Структура на програмата (временска рамка, простор, финансиски 
средства) 

 
Програмата е составена од осум сесии/работилници, кои се 

одвиваат низ осум средби, по една неделно во тек на два месеца, во 
трење од 60 минути. Се предлага организирање на деветта средба за 
доделување на сертификатите, на која добро е да присуствуваат сите 
деца со своето семејство, родители/стартели. Тоа е свечен чин кој 
децата треба да го запомнат. Може да се организира на отворено, во 
убав амбиент, со мала закуска, со некоја активност каде до израз ќе 
дојдат усвоените животни вештини, каде децата ќе другаруваат, 
соработуваат, а може и да се натпреваруваат.  

За реализација на програмата, потребно е да се обезбеди 
соодветна локација. Просторија во училиште или некој центар во 
локалната заедницата кој располага со голема просторија. Просторијата 
не треба да се менува во текот на изведување на програмата, за да сите 
изработени материјали од децата останат во просторијата до крај на 
групната работа. Потребни се материјали за работа (хамер, хартија во 
боја, фломастери, ножички, лепак, салотејп, цефки, картички, микрофон, 
марами, чаршаф, топка и други). Материјалите за програмата се 
конкретни, упатни, лесни за следење. Изготвен е Прирачник за 
водителите на програмата во кој за секоја сесија има подготвени 
материјали кои се користат со упатства за изведба на активноста, како и 
некои дополнителни упатства за материјали кои треба да ги подготви 
водителот на сесијата. 
Трошоците на програмата се сведени на минимум и се однесуваат на 
хонорари на водителот/ководителот на групата, трошоци за потребните 
материјали и вода/сок за секое дете. Доколку е возможно како 
стимулација може да се обезбеди сендвичи за секое дете кое би го 
добило пред заминување. 
 

7. Управување со група 
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На работилниците од пресудно значење е да се одржува ред, но 

воедно да им се дозволува на децата да се релаксирани, да има и 
простор за неформален однос кој е важен за градење на доверба. Иако 
дружењето со врсници е важно, во фокус на програмата е градење на 
вештини. Пред почеток на работилницата треба да се потсетуваат дека 
активностите се со ограничено време. Секогаш кога има проблем со дете 
кое прави отпор, неред треба да се потсети на поставените правила. 
Доколку продолжи добро е да се поразговара со него по работилницата. 
Во случај детето да ја напушти просторијата, ководителот треба да 
излезе со него да го смири, да седнат на место каде нема да му се 
нарушува вниманието и да поразговараат за тоа што го вознемирува, кои 
мисли или грижи го окупираат. Дури може да се охрабри да напише за 
тоа што му се случува.  
          Секоја работилница е структуирана преку користење на 
презентации, насоки, дискусија и вежби, а завршува со завршен круг со 
децата и водителите. Тоа  е важен аспект бидејќи дава чувство дека 
нешто завршува, се дава можност секој да каже нешто ако заборавил. 
Воедно може да се поттикнат да кажат една работа, збор, пример за тоа 
што научиле. Водителите да им се заблагодарат на децата, да ги потсетат 
на домашната задача и за наредната работилница. 

    

8. Методи за спроведување на програмата и олеснување на 
усвојувањето на содржините 

 
Дискусија - Користењето на дискусија како примарен метод на работа 
дозволува кај децата да се стимулира критичко размислување, ги 
поттикнува длабоко да размислат и да ги артикулираат своите идеи. 
Добро е да се потенцира дека се цени нивниот придонес.  
Дебата - се користи како формална дискусија меѓу два тима, алатка за 
развој и одржување на демократска клима. На тој начин децата се учат 
да ги аргументираат своите ставови и идеи. 
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Бура на идеи - групна техника со која се прават напори да се најде 
решение за специфичен проблем со собирање на листа на идеи до кои 
спонтано дошле членовите на групата. 
Имитирање - уметност за повторување и портретирање на ликови, 
глумење на ситуации или наратив преку гестови, движење на телото без 
да се употребат зборови. 
Прашање и одговор - сократски пристап, дисциплиниран и внимателен 
дијалог.Практично, искуствено учење преку вежби. 
 
 

9. Содржини  на  работилниците  

 
  
Работиница 

 
Наслов на темата 

1. Што се животни вештини 
2. Кој/а сум јас 
3. Градење на самодоверба 
4. Другарство и тимска работа 
5. Комуникациски вештини 
6. Донесување на одлуки и решавање на проблеми 
7. Справување  и управување со лутина 
8. НЕ за негативен притисок 
9. Завршување на програмата и доделување на 

сертификати 
 

На почеток на секоја работилница децата се потпишуваат на 
список со датуми и нивни имиња на сите осум работилници. Секоја 
сесија  се завршува со мото/порака кое го изговараат сите учесници во 
група. Обично до крајот на програмата сите го знаат групното мото на 
памет и се повеќе го чувствуваат како дел од себе. Тоа се најчесто 
позитивни пораки. На крај на секоја работилница учесниците добиваат 
домашна задача. Секоја група покрај свое мото/порака може да 
изработи и свој знак. 
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             По завршување на програмата се доделуваат сертификати на сите 
учесници. Сертификатите кои може да бидат врамени, тие се силен 
потсетник за искуството на децата. Доделувањето на сертификатите 
може да биде организирано со родители и блиски на децата, да биде 
свечен чин и секое дете да добие албум со слики или ЦД изготвено од 
водителот како сведок на искуството кое го добиле. 
 

10. Користење на подигнувачи на енергија во група 

 
       На обуката за водители, ќе добијат предлози на кршачи на мраз или 
енергезери кои ќе може да ги применат по сопствено мислење зависно 
од групата и од концентрацијата на учесниците. 
 

11. Евалуација на програмата 

 
Лист за евалуација се пополнува на последната работилница од 

страна на децата (се добива на обуката за водители). Од учесниците се 
бара да ги споредат знаењата и вештините што ги имале пред и по 
програмата. Во делот на евалуација, предвидено е по 2 месеци 
водителот телефонски да ги контактира децата и нивните 
родители/старатели врз основа на случаен примерок и да разговараат 
со нив  по однапред предвидени прашања. 
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Превентивна програма за деца во ризик „ Д “ 
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Работилница бр. 1 

Што се животни вештини  

 
Датум: 
 
Содржина: 
 

 Добредојде и 
претставување на 
учесниците  

 Претставување на 
програмата 

 Правила на група 
 Очекувања 
 Животни вештини 

 
 
Потребни материјали: 
Хамер, ножици, самолепливи 
ливчиња, стикери, маркери, 
исечоци од списанија, картички, 
беџ со врвка 
 

 
 

 
 
             
 
      ЦЕЛИ: 

Учесниците да се запознаат 
меѓусебе и да се прифатат со 

сите различности 
 

*   *   * 
Заеднички да ги одредат 

правилата и последиците од 
нивно непочитување 

 
*   *   * 

Да се истражи концептот на 
животни вештини 

                       
                       *  *   * 

Да ги запознаат животните 
вештини и нивната важноста за 

здрав, квалитетен и 
продуктивен живот. 

 
*   *   * 

Да се согледаат придобивките и 
корисноста од усвојување на 

животните вештини  
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Активност бр.1: Добредојде и претставување на учесниците 
 
Насоки: Водителот и ководителот им посакуваат добредојде на децата. 
Се претставуваат и замолуваат секое дете да го запише на картичка 
своето име и да нацрта некој знак што има значење за него. Потоа се 
претставуваат со кажување на  своето име и презиме, возраст и во кое 
училиште се образуваат. Картичките се носат на врвка околу врат за 
времетраење на работилниците. Прекари не се дозволени. Понекогаш 
прекарите не се добиени од дома, од најблиските туку во врсничките 
групи кои може да се деструктивни. Децата тука градат нова слика за 
себе, нов имиџ, прават промени. 
 
Активност бр.2: Претставување на програмата 
 
Презентација: Водителот накратко ја претставува програмата, идејата и 
начин на работа.  
 
Активност бр.3: Правила на група 
 
Дискусија: Се поставуваат правила на група, секој член предлага. Се 
одредуваат и последици ако се прекрши некое правило. Се пишуваат на 
хамер и се закачуваат на видно место.  
Да се направи обид да се извлечат од децата правила како на пример: 
кога зборува едно лице другите молчат и го слушаат, да се почитуваат 
идеите на другите, да не се потсмеваат, да нема омаловажување, рацете 
да се држат покрај себе, да не се фрлаат предмети, доверливост, 
исклучени мобилни телефони и слично. Ако предложат несоодветни 
правила, да се објасни зошто неможе да важат тие правила во групата. 
Да се осмислат безбедни последици за непочитуавње на правилата како 
извинување, да нацрта нешто што друг ќе му го каже и слично.  
Заклучок: Да разберат дека за секого постојат правила и за деца и за 
возрасни, во сите ситуации ( на работа, на училиште, на тренинг, во 
државата...) дека сите подобро функционираат ако се почитуваат 
правила. Најчесто правилата се пишани, преку закони, но има и  
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непишани, обичајни правила и норми, кои се усвоени, се подразбираат 
и луѓето ги практикуваат. 
 
Активност бр.4: Очекувања на членовите на  групата 
 
Дискусија: Кои се очекувањата на децата од програмата. Се запишуваат 
или цртаат на самолепливо ливче, се лепат на хамер со нацртано дрво. 
Висината на гранките го означува нивото на нивните очекувања. Во текот 
на програмата може да ги поместуваат нивните очекувања погоре или 
подолу зависно од тоа што  го научиле. Хамерот стои на видно место. 
 
Активност бр.5: Животни вештини  
 
Водителот ги воведува во терминот животни вештини.  
Дискусија: Дали сте слушнале за терминот животни вештини? Што 
значат тие? Да набројат неколку животни вештини што им се познати. 
Дали сите вештини се позитивни или има и негативни вештини? 
Презентација на водителот: Објаснете дека секој поединец поседува 
одредени вештини, но некои се неопходни за полесно да го минуваме 
животот и одредени животни ситуации. Се објаснува што се животни 
вештини (дефиниција според СЗО) колку се важни во животот, нивното 
значење како позитивни вредности. Се укажува дека интелектуалните 
способности не се доволни за успешен и квалитетен живот и дека 
недостатокот на т.н „меки вештини“ како емпатија, добри 
комуникациски вештини, разбирање, разрешување на конфликти може 
да бидат извор на сериозни предизвици и недостатоци во животот. 
Вежба: На децата им се делат картички на кои треба да напишат по една 
вештина која ја поседуваат. Потоа ги откриваат картичките, заеднички ги 
разгледуваат, се запишуваат на флипчарт и се групираат во три групи со 
слични вештини.  
Дискусија: Да се прашаат дали набројаните вештини се доволни за 
водење на здрав и квалитетен живот. Вештините кои не ги 
идентификувале да се допишат на флипчарт и на картички. Потоа 
водителот им покажува три картички со наслов: „Сите имаме“, „Некои 
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од нас имаат“ и „Никој од нас нема“. Овие три тврдења се распоредуваат 
на под/маса една до друга, а децата поделени во три групи разговараат 
и ги распоредуваат своите картички и оние што ги допишуваат со 
водителот, под тврдењата зависно каде припаѓаат. Се разгледуваат и се 
развива дискусија. 
Заклучок: Се утврдува нивото на веќе усвоени животни вештини во 
групата, но и ниво на непознати и неусвоени. Се прави преглед на  
концептот на животни вештини заради потврдување на наученото. 
Децата остануваат поделени во три групи. Првата група ги претставуваат 
вештини за критичко размислување и донесување на одлуки (им се дава 
картичка со тој наслов), втората група ги претставуваат 
интерперсоналните вештини и комуникациски вештини, а третата е 
група на вештини за справување и самосвест. Водителот прашува дали 
до сега има непознати зборова и ги објаснува доколку се лоцираат 
нејаснотии. Да се обидат да ги групираат во овие три поголеми групи 
веќе утврдените вештини напишани на картичките.  
Дискусија: Кратко се објаснува секоја вештина, се дискутира за 
придобивките доколку поединецот ги поседува животни вештини и 
предизвиците со кои ќе се соочи доколку не се развиени. Потоа групите 
работат посебно, секоја група добива хамер и маркери и треба да ја 
претстави својата група вештини со цртеж, знаци, лепење на слики 
исечоци од весници, стикери...  
 

*** За оваа активност водителот го користи материјалот од 
Прирачникот ( стр.8-12 ) *** 

Постер со слика на животните вештини е закачен на ѕид и останува до 
крај на програмата како потсетник и начин децата подобро да ги усвојат. 
Домашна задача: До наредната средба да запишат кога ќе препознаат 
некоја животна вештина кај своите блиски со кои живеат, но и кај себе. 
Воедно да обележуваат колку пати ја забележале таа вештина кај 
лицето, колку често ја применува. 
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Работилница бр. 2 

Кој/а сум јас   

 
Датум: 
 
Содржина: 
 

 Добредојде и рефлексија 
на претходната 
работилница  

 Избор на мото/слоган на 
групата 

 Мои добри страни 
 Зошто е добро да си дете 
 Уште нешто за мене 
 Вртам нов лист 

 
 
Потребни материјали: 
Хамер, ножици, самолепливи 
ливчиња, маркери, картички. 
 

 
 

ЦЕЛИ: 
Учесниците да ги утврдуват  

животните вештини на ниво на 
набројување и препознавање 

 
*   *   * 

Да се развие самосвест и увид 
во себе 

 
*   *   * 

Да ги препознаат силните и 
слаби страни кај себе 

 
*   *   * 

Да ја согледаат позиција на дете 
и возрасен, позитивни  страни 

кај другите 
 

*   *   * 
Прифаќање и подготвеност за 

промени 
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Активност 1: Добредојде и рефлексија на претходната работилница. 
 
Дискусија: Што воочиле кај себе и своите најблиски во однос на примена 
на животните вештини, нивна зачестеност, корисност. Споделување 
информации од домашната задача.  
 
Активност бр.2: Избор на  мото/слоган на групата 
 
Презентација: Водителот предлага групата да договори заеднички 
слоган, мото кое ќе го користат додека трае програмата и ќе биде само 
нивно и заедничко за групата.  
Дискусија: Водителот ги остава самостојно да дискутираат и да донесат 
одлука. Доколу им е потребен поттик, водителот им дава  асоцијации, 
но има подготвено изреки, мисли, мудрости напишани на хамер и ги 
закачува на видно место. Истите претставуваат вредности и вештини за 
кои ќе се разговара во групата (другарство, тимска работа, чесност, 
толеранција....На пр. Убавиот збор железни врати отвара, Немој да 
градиш ѕидови - гради мостови. Покажете љубезност кон секој без да 
имате очекувања). И тие ќе им дадат идеја на децата. 
Се одбира и заедничка порака на групата. Може и некој поздрав/слоган 
со кој ќе се завршува секоја работилница.  
 
Активности бр.3: Мои добри страни 
 
Насоки: Водителот дава насоки и упатства. Секое дете добива три 
картички на кои запишува одговори. Прашањата се запишани на хамер 
и закачени на видно место. 
-Што умеам добро да правам како ученик, кои се мои добри страни, 
особини; 
-Што умеам добро да правам во семејството/групен дом/установа, кои 
се моите добри страни во таа средина; 
-Што сакам да правам во иднина, какви добри особини сакам да 
развијам кај себе. 
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Дискусија: Секое дете ги презентира своите добри страни. Се 
препознаваат животни вештини, се поентираат позитивните вештини, со 
пофалба, поттик. Водителот ги запишува, а воедно и нивната 
зачестеност. На крај се констатира кои добри страни доминираат и 
децата ги имаат развиено и што е тоа на што треба да се работи и да се 
усвои во иднина. 
Насоки: На ливче да запишат една своја особина која ја сметаат за 
негативна, не ја сакаат, а ја имаат усвоено. Децата своите добро 
завиткани ливчиња ги ставаат во кутија, не ги потпишуваат и не ги отвара 
групата до последната работилница.  
Заклучок: Важноста на самосвесноста и увид во себе, своите можности и 
ограничувања, силни и слаби страни со цел градење на самодоверба. 
 
Активност бр.4: Зошто е добро да си дете 
 
Насоки: Замолете ги децата да ги набројат предностите што се деца. Што 
е добро кога си дете? За да се насочат може на маса да се остават слики 
од детски предмети или  детски реквизити  (учебник, таблет, тениско 
топче, стикери, баскет...нешто актуелно помеѓу децата). Можни 
одговори: користат летен и зимски распуст, играат кошарка, добиваат 
џепарлак, не плаќаат сметки... 
Потоа се насочуваат да напишат што е тешко кога си дете. 
Пишуваат на лист поделен со линија на два дела по должина. 
Дискусија: Децата споделуваат, предлозите се запишуваат на флипчарт 
поделен на два дела по должина. Потоа се дискутираат причините за 
предностите и тешкотиите да си дете. 
Активноста продолжува со нова насока: Се прашуваат дали нивните 
родители/старатели се загрижени за нив и зошто? Што мислат за 
нивните грижи? Дали се реални или не?  
Дискусија: Споделуваат свои искуства и мислења. 
*** Водителот да покаже сензитивност во управување со оваа активност. 
Дел од децата можеби не живеат во семејство на потекло, немаат двајца 
родители или се во згрижувачко, старателско семејство, во групен дом 
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или установа. Водителот претходно располага со информации и ги 
адаптира прашањата и термините.*** 
Активноста продолжува со нова насока: Да набројат три работи што 
родителите/стартели прават добро за нив, што го ценат и убаво се 
чувствуваат. 
Дискусија: Децата споделуваат за своето искуство во семејството, 
родителите/стартели, за возрасните членови со кои живеат.  
 
Активност бр.5: Уште нешто за мене  
 
Насоки: Водителот дава насока секое дете да извлече ливче. Во кутијата 
има ливчиња со 4 бои црвена, сина, жолта и зелена. На флипчарт закачен 
на видно место се напишани прашања за секоја боја. Ако детето извлече 
ливче со жолта боја треба да каже некое лице на кое му се восхитува и 
поради кои особини или вештини. Црвено ливче да сподели ситуација 
во која се чувствувал непријатно и зошто. Сино ливче ситуација кога бил 
горд на себе. Зелено ливче ситуација кога бил лут на себе.  
 
Активност бр.6: Вртам нов лист 
 
Насоки: Водителот објаснува што значи вртам нов лист, дека тоа е 
промена која сакаме да ја направиме, некоја одлука за нова навика, 
однесување, развивање на нова вештина, нешто ново да се научи. Целта 
е да си ветат нешто на себе си, да се обидат да направат некоја промена. 
Водителот дава пример за себе за да ги охрабри. На пример, вртам нов 
лист и ветувам дека ќе јадам здрава храна. Секој пишува на самолепливо 
ливче, а името го става на позадината. Ливчињата се лепат на хамер, на 
видливо место во просторијата. 
Заклучок: Колку е важно да се има увид во себе, реално да се гледаат  
силните и слаби страни, да се артикулираат, но и да се прави добра 
процена на другите, на возрасните кои треба да се пример за децата, да 
се има волја и желба секој да се подобри, да се промени, да наликува на 
некој близок со добри животни вештини.    
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Домашна задача: Секое дете да напише збор или реченица за своите 
родители/старатели или дуги возрасни лица кои се грижат за него (те 
сакам, благодарам, ти си мојот/ата....) и пораката да ја стават на место 
каде што нивниот родител/стартел ќе ја најде ( фиока, шкавче...). 
 
Работилницата се завршува со кругот за споделување (секој да каже за 
крај некој збор, порака, комплимент, што му оставило впечаток...) и се 
кажува групниот поздрав/слоган. 
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Работилница бр. 3 

Градење самодоверба  

 
Датум: 
 
Содржина: 
 

 Добредојде и рефлексија 
на претходната 
работилница  

 Сакам да наликувам на... 
 Промената започнува во 

тебе 
 Успех-неуспех 
 Скриено богатство 

 
Потребни материјали: листови, 
пенкала, маркери, самолепливи 
ливчиња. 

 
 

                      
 
 
 
 
 
 
ЦЕЛИ: 
 

Учесниците да умеат да ги 
развијат своите потенцијали, 

знаења и интереси во различни 
области 
*   *   * 

Да умеат да се соочат со 
предизвиците, успеси и 

неуспеси 
*   *   * 

Да го запознаат  концептот за 
себе си 

 
*   *   * 

Да прифатат дека е важно да се 
одржува позитивно самопочит 
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Активност бр.1: Добредојде и рефлексија на претходните две 
работилници. 
 
Дискусија: Се поттикнуваат да споделат какви биле реакциите на 
семејството и родителите/старатели по добиените пораки, дали лесно 
ги пронашле скриените пораки, дали прашале зошто тоа сте го сториле. 
 
Активност бр.2: Сакам да наликувам на....  
 
Насоки: Секој учесник добива по едно самолепливо ливче на кое треба 
да го напише името на некоја позната личност на која и се восхитува, но 
при тоа никој да не види што е напишано. Може да се работи за спортист, 
глумец, научник, писател, уметник, јунак од филм. Напишаните ливчиња 
се ставаат во една заедничка кутија.  
Децата се делат во две групи и секоја група седнува формирајќи свој 
круг. Секој член на групата со затворени очи извлекува по едно „познато 
лице“ од кутијата, внимавајќи никој да не го види, пред да му го залепи 
на горниот дел од телото на оној што во кругот седи десно од него. Сега 
секој може да види во која позната личност се „претвориле“ другите од 
неговата група, но не може да види за себе. Задачата е секој да открие 
во која личност се претворил. Тоа може да го стори само преку 
поставување прашања на кои му се одговара единствено со ДА или со 
НЕ. (На пример. Дали сум женско? Дали сум кошаркар? итн). Тој што 
прашува има право да го прави тоа се додека одговорот што го добива е 
потврден. Штом добие одговор НЕ, правото на прашување го презема 
следниот учесник во кругот.  
Активноста завршува кога сите ќе го погодат новиот идентитет. 
Дискусија: Дали ви се „падна“ позната личност на која и се восхитувате?  
Дали се почувствувавте пријатно или разочарано кога откривте чиј 
идентитет сте презеле во играта? Зошто? Дали мораме да бидеме 
познати личности за да ни се восхитуваат луѓето што нешто ни значат во 
животот?  
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Заклучок: Убаво е чувството кога другите, особено тие што посебно ни 
значат, не ценат, почитуваат, ни се восхитуваат. За да го постигнеме тоа, 
не мора да сме славни личности – доволно е да се истакнуваме со некои 
наши постапки кои се резултат на наши убедувања и изградени 
позитивни животни вештини. Така се гради самодовербата што е важен 
аспект на позитивните животни вештини. 
 
Активност бр.3: Промената започнува во тебе 
Секој учесник добива однапред подготвени ливчиња на кои треба да 
напише четири желби за својата иднина (во следните две години) во 
четири различни области:  
1. физички изглед;  
2. постигнување на училиште;  
3. однесување;  
4. начин на живеење.  
Дискусија: Споделуваат секој што напишал. Водителот поведува 
дискусија за тоа кои работи може да влијаат врз остварување на нивните 
желби и очекувања. Бура на идеи. Потоа водителот бара да определат 
кои работи зависат од нив самите, а кои од другите луѓе или од 
надворешни фактори. Откако ќе ги дефинираат оние работи кои 
потекнуваат од самите деца и влијаат врз остварувањето на нивните 
желби, се поведува дискусија. Што е самодоверба? Како може таа да 
придонесе кон остварување на нашите желби? Како се гради 
самодовербата? Дали се раѓаме со самодоверба или ја стекнуваме во 
текот на животот? Кој влијае врз развивање на самодовербата на децата 
(родителите, наставниците, другарите, самото дете)? Кои коментари или 
пораки помагаат да се изгради самодоверба? 
Заклучок: За да може да се оствари она што секој го посакува за себе, 
постојат работи кои зависат од нас самите и со кои можеме да влијаеме 
врз нашите постигнувања. Затоа е важно да ги идентификуваме  силните 
и слаби страни, да се има реална слика за сопствените способности, 
потенцијали и за знаењaта, многу да се работи, да се прифатат 
предизвици. Многу е важно да се изгради и сочува самодовербата, 
односно позитивна верба во себе дека можеме и умееме да го 
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направиме она што го посакуваме. Врз самодовербата  влијае 
позитивниот и поттикнувачки однос на родителите, наставниците и 
пријателите. И самите можеме да влијаеме врз самодовербата доколку 
се трудиме во секоја ситуација да дадеме се од себе за да успееме, 
прифаќајќи дека и покрај тоа е можен неуспех. 
 
Активност бр.4: Успех - неуспех 
 
Насоки: Учесниците се делат во две групи. На половина од листот треба 
да напишат асоцијации на зборот успех, на што прво помислуваат, а на 
другата половина асоцијации на зборот неуспех. Дискусија: Водителот 
поттикнува на дискусија по прашањата: Дали во животот има некој кој 
постојано реди успеси или пак постојано реди неуспеси во сите области? 
Како влијае успехот врз нашите следни постигнувања?  Дали може 
негативно да влијае?  Дали може  позитивно да влијае?  
Заклучок: Водителот поентира дека и успехот и неуспехот се составен 
дел од животот. Кога во некоја активност се постигнува успех тоа е силна 
мотивација и понатаму да се продолжи со ангажман. Успехот ја 
зголемува самодовербата и со тоа се зголемуваат шансите за нов успех. 
Но понекогаш постигнувањето успех може да влијае да се опуштиме, па 
може да престане да се труди и да доживее неуспех. Обратно пак, ако 
неуспехот се прифати како нешто што е дел од секојдневниот живот, 
потребно е да се размисли и сфати каде е грешката. Тоа може да  
помогне да се исправат грешките и да се постигне успех во некој од 
следните обиди. 
 
Активност бр.5: Скриено богатство 
 
Домашна задача: Водителот пристапува кон секое дете поединечно со 
затворена кутија во која има огледало. Го отвара капакот, децата 
погледнуваат што има внатре и ја затвара. Задача за дома е децата да 
напишат што виделе во кутијата. 
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Работилницата се завршува со круг за споделување и групниот 
поздрав/слоган. 
 

 

Работилница бр. 4 

Другарство и тимска работа  

 
Датум: 
 
Содржина: 
 

 Добредојде и рефлексија 
на претходните 
работилници 

 Позиционирање на 
другарите 

 Мрежа на другарство 
 Добро дело за другарот 
 На пуст остров 
 Клуч на успехот 

  
 
Потребни материјали: 
Хамер, ножици, самолепливи 
ливчиња, стикери, маркери, 
исечоци од списанија, картички, 

различни предмети 
 

 
 
 

 
 
 

ЦЕЛИ: 
 

Да ја разберат вредноста на 
другарството и негување на 

другарски однос 
 

*   *   * 
Да разберат дека понекогаш 

зависат еден од друг, да научат 
да соработуваат, да бидат 

тимски играчи  
 

*   *   * 
Да умеат да препознаат 

непријателски однос 
 

                       *  *   * 
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Да умеат да прифатат или да 
бидат лидери 

 

 
 

 
Активност бр.1: Добредојде и рефлексија на претходните три 
работилници. 
 
Дискусија: Се поттикнуваат да споделат што напишале на тема скриено 
богатство. Се насочуваат на дискусија дали ако за две години им ја дадат 
истата задача, текстот би бил поразличен од сега и зошто е тоа така. 
 
Активност бр.2: Позиционирање на другарите 
 
Дискусија: Дали имате другари? Дали сите другари ви се еднакво 
блиски?  
Презентација: Водителот поентира што добил од одговорите на децата. 
Значи не сите другари се добри, блиски и важни за вас. Секој од вас има 
другари на различна возраст, пол, етничка припадност, со позитивни 
животни вештини или со недостаток на истите. Негување на 
другарството, развивање на вештини за воспоставување и одржување на 
пријателски однос со другите е особено важна интерперсонална 
животна вештина за здрав, продуктивен и квалитетен живот, но воедно 
да се научи и како да се управува со непријателски и проблематични 
лица и одржува дистанца со нив. 
Насоки: Водителот на секој му дава лист со нацртани кругови од најмал 
во средина до најголем. Насоката е секој во средината да го напише 
своето име, а зависно од позицијата на другарите во неговиот живот да 
ги впише нивните имиња или знаци. Колку се поблиски до нивното име, 
до центарот толку им се поважни и поблиски. Најдалеку, во 
надворешните кругови ќе бидат познаници или деца со кои не сакаат да 
другаруваат, кои имаат непријателски однос, а сепак се во нивна 
близина и може им прават притисок. 
Дискусија: Како одлучивте кој другар каде ќе го позиционирате? Дали 
некој другар неодамна се преместил од еден во друг круг. Зошто? На која 
возраст се другарите? Постари, врсници или помлади и кои се предности 



 

40 
 

или недостатоци? Дали имињата од последниот круг се луѓе со кои сте 
на дистанца и зошто? 
Заклучок: Другарството е многу важен дел од животот и на децата и на 
возрасните. Секое дете си избира другари од својата поблиска средина, 
а како расте и од својата подалична околина. Со интернет комуникација 
секој може да има другари и од странство, со кои комуницира заради 
заеднички интереси. Другарот значи споделување, помош, поддршка, 
забава, игра, хумор. Другарите се различни  индивидуи со различен 
карактер, темперамент, потенцијал и грижи. Но разликата не е препрека 
за другарување.  
 
Активност бр. 3: Мрежа на другарство 
 
Насоки: Децата седат во круг. Водителот им дава една волница и ја 
дофрлаат од еден на друг, при тоа си кажуваат комплименти, што им се 
допаѓа кај другарот. Кога ќе се потроши волницата прават фотографија 
од мрежата на другарство, ја разгледуваат мрежата и гледаат како е 
сплетена, дискутираат. На крај ја сечат и кај секој останува дел од 
конецот за спомен од заедничко поминатото време.  
 
Активност бр.4: Добро дело за другарот 
 
Дискусија - Кога за вас последен пат некој другар направил добро дело? 
Што е тоа? Како се чувствувавте поради тоа? Кога вие сте направиле 
нешто добро за некој? 
Да се обидат да се заблагодарат на таа личност(и покрај тоа што не е 
присутна) или секој секому да се заблагодари во групата за нешто добро. 
И водителот се вклучува. 
 
Активнист бр.5: На пуст остров 
 
На две маси се ставаат исти 20 предмети, но да бидат различни ( на пр. 
пенкала, чаши, тетратки...). Се делат во две групи. Секоја група застанува 
крај мастата и независно една од друга треба од понудените предмети 



 

41 
 

да ги стави во 4 категории/групи. Треба да размислат, анализираат, 
одлучат по крој критериум ке ги делат предметите ( по функција, 
големина, форма, боја...) Треба да комуницираат, да ги усогласуваат 
мислењата... На крај секоја група бира презентер и се соопштуваат 
резултатите.  
Заклучок: Водителот поентира за значењето на тимската работа, 
неопходност од соработка, негување на емпатија, разбирање, 
прифаќање. 
 
Активност бр.6: Клуч на успехот 
 
Сите учесници стојат во круг и со рацете ги држат краевите на еден голем 
чаршав. Чаршавот е оптегнат и водителот на средина става една топка. 
Задача на учесниците е да ја фрлат топката десет пати во воздух без да 
им падне од чаршавот и без да се тркала, туку да отскокнува. По играта 
се развива дискусија по прашањата како ви беше за време на активноста, 
дали успеавте, дали соработувавте меѓу себе, на кој начин, кој беше 
нajодговорен за успехот, дали ви беше тешко да го следите.  
Заклучок: Во оваа активност соработката помеѓу членовите во тимот е 
клучна за успехот на сите вклучени учесници. Во секоја група има лидер 
кој може да биде силата на групата. Важно е да ја повлече групата во 
позитивна насока, а не во негативна. Другарството е најголемо богатство 
и важно за секој период од животот на човекот. 
Домашна задача: Во наредните денови да препознаат ситуации во 
реалноста или на филм кога групата е позитивна, но и кога е негативна 
односно прави деструктивни активности ( врши насилство, кражби, 
навредува...). Да размислат која е улогата на лидерот или поттикнувачот 
и кое е неговото влијание на групата.  
Домашна задача: Да поразговараат со возрасните лица во 
семејството/групен дом/установа на тема другарство. Дали имаат 
другари од детството? Како ги задржале и како ги негуваат другарските 
релации? 
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Работилницата се завршува со круг за споделување и групниот 
поздрав/слоган. 
 

 
 

Работилница бр. 5 

Комуникациски вештини 

 
Датум: 
 
Содржина: 
 

 Добредојде и рефлексија 
на претходните 
работилници  

 Скриен збор - 
комуникација 

 Комуникациски вештини 
 Комуникација без бариери 
 Активно слушање 
 Препреки за добро 

слушање  

 
          

 
 
 
 

ЦЕЛИ: 
Учесниците да ги разберат и 

препознаат комуникациските 
вештини  

 
*   *   * 

Да умеат да ги препознаат 
бариерите и препреките за 

добра комуникација 
*   *   * 

Да знаат колку е важно 
активното слушање  

 
                       *  *   * 

Да ја прифатат важноста на 
комуникациските вештини во 

избегнување на недоразбирања 
и конфликт

Потребни материјали: 
микрофон, шамии 
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Активност бр.1: Добредојде и рефлексија на претходните работилници  
 
Потсетување на првата работилница и листата на неопходни десет 
животни вештини за здрав и квалитетен живот, самосвесноста и значење 
на самодовербата, но и потребата од припадност на групата и 
другарување. Споделување на искуство од домашната задача. 
 
Активност бр.2: Скриен збор - комуникација 
 
Насоки: Децата погодуваат букви, водителот ги запишува на флипчарт се 
додека не го откријат бараниот збор, а тоа е комуникација. 
Дискусија: Што е комуникација, а што не е комуникација? Какви видови 
комуникација има. 
Презентација: Се што правиме има форма на комуникација. И кога 
молчиме, повторно комуницираме. Со комуникација се испраќаат 
пораки, се пренесуваат мисли, чувства. Тоа не се однесува само на 
изговорените зборови, туку и на бојата на гласот, изразот на лицето и 
говорот на телото. Преку начинот на комуникација се испраќа порака на 
почитување, емпатија и грижа, но може да испраќа и спротивна, 
негативна порака. Кај децата има многу начини на комуникација. Тие се 
изразуваат себе си не само преку зборови, туку и низ игра, цртежи, 
моделирање, пеење, танцување...се е комуникација. Има вербална и 
невербална комуникација. 
Дискусија: Од децата се бара да размислат која е невербална 
комуникација: гестикулација, држење на телото, контакт со очи, допир-
физички контакт, близина со соговорник. Секоја се коментира и 
објаснува. На ист начин се продолжува со вербална комуникација 
односно комуникацијата со зборови е составена од следните елементи: 
висина и тон на гласот, акцент или дијалект и содржина.  
Вежба: Пантомима или говор на тело. Децата работат во парови, влечат 
ливчиња на кои е испишан предлог што да се глуми, а другиот погодува. 
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Дискусија: Да споделат какво е искуството со невербална комуникација. 
 
Активност бр.3: Комуникациски вештини 
 
Презентација: Не е лесно да се комуницира, иако тоа ни е секојдневна 
активност и мислиме дека ја знаеме и е усвоена. Сепак добриот начин 
на комуникација се учи, се стекнуваат вештини кои треба да се вежбаат 
и унапредуваат. Од комуникациските вештини зависи како поединецот 
ќе се снаоѓа во секојдневниот живот, како ќе биде прифатен од 
најблиските и од групите на кој припаѓа, како ќе се снаоѓа во животот, на 
училиште, на работа, во друштво, која ќе му биде позицијата и слично. 
Затоа треба да се развиваат и вежбаат комуникациски вештини. Тие се: 
активно слушање; повратно слушање; јасно и разбирливо зборување; 
користење зборови кои означуваат чувства; учење корисни зборови; 
критика на однесување, а не на личност; користење хумор и шега; да не 
се користи условување, закани, навредливи зборови, пцости. Денес 
децата малку зборуваат во непосреден контакт со возрасен или дете, 
бидејќи голем дел од комуникацијата се одвива на интернет преку 
социјални мрежи и платформи. Но и за дигитална комуникација 
потребно е да се унапредуваат комуникациски вештини. Недоличната и 
навредлива комуникација на интернет има подолготрајни последици, 
бидејќи во исто време комуникацијата има голем број следачи, може да 
се проследува, не се брише и комуникацијата може да трае 24 часа, нема 
криење ниту заштита.   
Дискусија: Водителот ги поттикнува децата да се разговара за сите 
видови комуникациски вештини и во кои ситуации може да им помогнат 
или да им предизвикаат неволја. 
 
Активност бр.4: Комуникација без бариери 
  
Вежба: Се делат во групи од 3 - 5 деца. Еден член на групата треба да 
црта. Другите треба да му кажат што да црта. Водителот без да слушнат 
другите на првиот член од групата му кажува што да црта (описот содржи 
две-три прости реченици), потоа сите со шепнување ја пренесуваат 
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информацијата се до последниот кој треба да црта. На крај сите го 
гледаат цртежот и секој кажува што му било пренесено. Дискусија: Што 
ја попречуваше добрата комуникација. Децата ги кажуваат 
комуникациските бариери - не слушнав добро, многу детали, не се 
сеќава на пораката, вниманието ми го попречи бучава, нејасно кажано и 
слично.  Што ја помага добрата комуникација. 
Заклучок: Неефикасна комуникација има кога не се испраќа  јасна 
порака, дупли пораки, збунувачки, неразбирливи. Со градење на 
комуникациски вештини овие бариери може да се тргнат и да не 
претставуваат извор на недоразбирање или конфликт. 
 
Активност бр.5: Активно слушање 
 
Вежба: Круг на слушање. 
Децата седат во круг. Едно од децата добива микрофон, може да 
зборува на која тема сака, загарантирано е дека никој нема да го 
прекине, сите ќе го слушаат. И така секој добива можност да говори  една 
минута. 
Дискусија: Децата се поттикнуваат да кажат како се чувствувале кога сите 
ги слушале со внимание и никој не ги преќинувал. 
Презентација: Секое дете повремено треба да биде центар на насочено 
слушачко внимание. Сите деца знаат да слушаат. За да детето научи да 
зборува, тоа прво научило добро да слуша. Слушањето значи 
почитување и на тој начин ќе се зајакнува самодовербата на секое дете. 
Но децата треба  да се потсетуваат да размислуваат за слушањето, а не 
тоа да го прават автоматски. Понекогаш само слушаме, друг пат слушаме 
и зборуваме. Може да се слушнат и другите живи суштества, неживата 
природа како различни машини, автомобили, животни, може да се 
слушне природата, ветерот, водата и друго. 
 
Активност бр.6: Препреки за добро слушање 
 
Презентација: Во одредени ситуации тешко е добро да се слуша. Некои 
дополнителни околности го попречуваат доброто слушање како: избор 
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на погрешно време и место за разговор, амбиентални пречки ( голема 
маса, распоред на седење), надворешни попречувачи (врева, бучава, 
болка, глад), ставови што пречат при слушање, говоник кој го попречува 
слушањето (тивко зборување, користење на долги и сложени реченици, 
збркано зборување), луѓе кои не можат да престанат да зборуваат, 
неконцентриран слушател. 
Дискусија: Водителот поттикнува дискусија и прашува дали некој се 
нашол во оваа ситуација и како се чувствувал. 
Вежба: Патека со препреки 
Една група деца излегува надвор од просторијата. Кога ќе бидат 
повикани влегуваат еден по еден со заврзани очи. Останатите деца во 
просторијата прават патека со препреки со помош на клупи, корпа за 
отпадоци, предмети. Потоа се повикува првото дете со вразни очи 
односно неговиот пар го внесува водејќи го за рака и го остава на 
почетната позиција. Потоа му зборува и го води низ патеката. Шетачот 
не смее да поставува прашања туку само добро да ги слуша насоките и 
инструкциите. Дозволете сите парови да ја изодат патеката, а победник 
е оној што нема да допре ниту едена препрека. 
Дискусија: Што било корисно, а што штетено при давање на 
инструкциите. Што друго требал да направи говорникот. 
 
Домашна задача: Мојот слушачки дневник 
Во текот на денот да запишат во две колони каде биле и што слушнале 
или зборувале. На пример бев на час, ја слушав наставничката и Марија, 
на појадок, го слушав татко ми, кучето лаеше, но и јас зборував. 
Работилницата се завршува со круг за споделување и групниот 
поздрав/слоган. 
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Работилница бр. 6 

Донесување на одлуки и 
решавање на проблеми 

 
Датум: 
 
Содржина: 
 

 Добредојде и рефлексија 
на претходните 
работилници  

 Имам свое мислење-
донесување на одлуки 

 Решавање на проблем 
 

Потребни 
материјали:цефки,салотејп, 
лепак,слики 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
           ЦЕЛИ: 

Учесниците да знаат да го 
искажат своето мислење  

 
*   *   * 

Да умеат да го застапуваат 
своето мислење, да донесат 

одлука и решат проблем 
 

*   *   * 
Да знаат колку е важно да ги 

слушнат мислењата и ставовите 
на другите  

 
                       *  *   * 

Да ја прифатат  
групната одлука и ги почитуваат 

мислењата на другите 
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Активност бр.1: Добредојде и рефлексија на претходните теми, 
потсетување на животните вештини.  
 
Споделување на резултатите од слушачкиот дневник. 
 
Активност бр.2: Имам свое мислење  
 
Насоки за вежба: На под, со празен простор измеѓу, се лепат листови со 
ставови ДА, ПРОТИВ, НЕУТРАЛЕН. Водителот поставува прашања, а 
децата треба да застанат во полете кое го одразува нивното мислење. 
Прашањата се однесуваат на чесност/нечесност; доверба/предавство; 
грижа/негрижа; другарство; соработка, но ситуации од реалниот живот. 
Дискусија: По секое прашање и одлука се поведува разговор. 
Учесниците слушаат туѓи мислења, различни ставови, различен поглед 
на одредени прашања, се потсетуваат на толерантен дијалог. По 
слушнатото мислење од другите и нивното аргументирање, може да го 
променат своето место. Водителот ја поттикнува дискусијата што им 
било потребно за да изразат сопствен став? Колку е важно знаењето? 
Колку животното искуство? Што ги прави сигурни во донесување на 
одлука, а што ги предомислува. Дали имаа доволно време за да донесат 
одлуки. 
Презентација: Сите ние секојдневно сме ставени во ситуација да носиме 
одлуки. Од тоа што ќе јадеме, како ќе се облечеме, што ќе правиме во 
слободно време, па до носење на сериозни одлуки како на пример во 
кое училиште да се запишеме, која професија да ја избереме, партнер и 
слично. Има ситуации кога треба да се донесат сериозни одлуки за 
здравјето, животно загрозувачки ситуации. Сето тоа е дел од животот. 
Но за да живееме поквалитетно важно е да се развијат животни вештини 
кои ќе ни помогнат при донесување на одлуки и решавање на проблеми. 
Носење на одлука е интелектуален процес бидејќи во себе вклучува 
знаење, размислување, собирање на информации, анализирање, 
аргументирање, понекогаш преземање на акција и донесување на 
одлука. Донесувањето на одлука е поврзано со спроведување на 
одлуката во пракса што значи стапување во акција. Донесување на 
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одлуки се поврзува и со решавање на проблеми.Често има ситуациии 
кога треба да се одлучи во услови на ризик и несигурност. Тоа се 
ситуации кога условите не се доволно познати и има недостаток на 
информации. Донесувањето на одлуки е во корелација и со обичаи и 
традицијата кои може да влијаат во овој процес, но може да е оптеретен 
и со предрасуди и систем на верување. Но опасно е ако одлуките се 
носат стихијно, импулсивно и без многу размислување, бидејќи 
погрешно донесена одлука може да има долгорочна и тешка последица. 
Одлуките се носат индивидуално, но често треба да се донесе 
заедничка, групна одлука.  
Вежба: Носење на заедничка одлука. Дали гледаме исто? Децата се 
делат во две групи и во секоја група се дава двосмислена слика (млада 
жена-стара жена, зајак-патка...). Групата треба да донесе заедничка 
одлука што гледа.  
Дискусија: Водителот ги поттикнува да споделат дали овој процес е 
тежок или лесен? Што им помогнало при донесување на одлука, а што 
претставувало бариера. Дали сите дале предлози, дали биле слушнати, 
како на крај се одлучиле.  
Заклучок: Водителот поентира дека иста работа може да ја гледаме на 
различни начини, секој од своја перспектива. Важно е претходното 
искуство на секој, потеклото, моделот на одлучување во семејство. Но 
најважно е да се разговара без конфликти, да се слушнат различни 
мислења и ставови и да се донесе заедничка одлука.   
 
Активност бр.3: Решавање на проблеми 
 
Дискусија: Водителот поттикнува дискусија преку прашањата дали биле 
во ситуација да решаваат некој проблем. Освен математички проблеми 
и решавање на проблем задачи во училиште, дали требале да решат 
некој проблем во секојдневното живеење. Што им помогнало, а што им 
претставувало пречка? 
Презентација: При решавање на проблем пред се важно е да се 
препознае  проблемот, да се дефинира, анализира, објективно да му се 
пристапи, да се бара логичност, да се искористат претходни искуства, да 
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се изнајдат повеќе можни решенија и да се направи конечен избор. 
Животните вештини како што се креативно и критичкото мислење 
помагаат при донесување на одлуки и решавање на проблеми. 
Вежба: Заедничко решавање на проблеми.  
Се делат во две групи. Секоја група добива цевки, лепак, салотејп и 
задача да направат кула од цевките која ќе биде што е можно повисока, 
но и стабилна. Водителот поставува врменска рамка за задачата. 
Предлог чекори за постапување: 
1.Еден мал проблем 
2.Различни мислења 
3.Можни решенија 
4.Избор на решение 
5.Акција 
На крај заеднички дискутираат и одлучуваат која група е победник. 
Дискусија: Дали ги применивте чекорите за решавање на проблем? Што 
ви беше најтешко? Што ви беше олеснувач? Во која фаза имавте 
најразлични мислења. Како одлучивте чие мислење ќе го прифатите? 
Дали сте задоволни од резултатот/исходот? Дали можело и поинаку? 
Заклучок: Донесување на одлуки и решавање на проблеми е дел од 
секојдневниот живот и сите се ставени пред тој предизвик. Од тоа зависи 
во која насока ќе се движи животот на секому. Затоа многу е важно да се 
развијат и зајакнуваат овие животни вештини. 
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Работилница бр. 7 

Справување со лутина  

 
Датум: 
 
Содржина: 
 

 Добредојде и рефлексија 
на содржините од 
претходните работилници 

 Лутина 
 Последици од 

манифестирање на 
лутината 

 Управување и справување 
со лутина 

 
Потребни материјали: 
Хамер, ножици, самолепливи 
ливчиња, стикери, маркери, 
исечоци од списанија, картички 

 

 
ЦЕЛИ: 

Учесниците да умеат да ги 
препознаат ситуациите кои им 

предизвикуваат лутина 
 

*   *   * 
Учесниците да го истражат 

концептот на лутина односно 
умеат да ги препознаат 

предизвикувачите 
 

*   *   * 
 
Да ги знаат можните последици 

од манифестирање на лутина 
                     
                       *  *   * 

Учесниците да ги усвојат 
техниките за управување со 

лутина 
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Активност бр.1: Добредојде и рефлексија на претходните работилници. 
 
Активност бр. 2: Лутина  
Насоки: Дали понекогаш сте лути? Која ситуација ве лути? Се запишува 
на флипчарт. Водителот да се погрижи преку дискусија да извлече од 
групата ситуации како несогласување со другарите, со наставник, не му 
се допаѓа како изгледа, што мора да зборува пред цело одделение, кога 
има многу за учење, семејни проблеми. 
Водителот од децата ќе побара да нацртаат емотикон за лутина. Дали 
многу го користите на мобилен овој знак, дали го упатувате кон некој, 
кон кого или со него ја одразувате својата емотивна состојба? 
Презентација: Водителот ги воведува децата во тема лутина.  
Вежба: Секој да напише одговори на прашањата:  
Мои надворешни предизвикувачи на лутина? 
Мои внатрешни предизвикувачи на лутина? 
Мои физички сигнали дека ме обзема лутина?  
Мои техники за релаксирање. 
Дискусија: Децата споделуваат свои искуства по однос на сите четири 
прашања. 
 
Активности бр.3: Последици од манифестирање на лутина  
Дискусија: Водителот отвара тема за можните последици од 
манифестирање на лутина. Децата да споделат како покажуваат кога се 
лути пред други луѓе, но и кога се сами. Воедно да кажат што мислат кога 
другите се лутат. Кои се можните последици за децата, за возрасните, но 
и воопшто за општеството ( се мисли на околината и пошироката 
социјална средина). 
Презренатција: Водителот ги воведува во начините на управување и 
справување со лутина. Ја потенцира важноста на оваа животна вештина 
заради избегнување на недоразбирања и конфликтни ситуации со други.   
Активност бр.4: Начини како да се справат со лутината   
Дискусија: Да кажат како да се справат со лутината, а при тоа никого да 
не повредат или уништат инвентар. Дали имаат свои проверени 
техники? Со кого разговарале за тоа/ дали некој им ги препорачал. 
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Презентација: При справување и управување со лутината се 
препорачуваат следните 3 чекори: 
Прв чекор: Стоп 
Стоп пред опасната ситуација – детето да е свесно за ситуациите кои му 
предизвикуваат лутина. Стоп кога механизмот за лутина е на почеток, не 
е многу висок и полесно може да се контролира. Стоп кога емоциите се 
конфузни, лутината е доминантна, а главата полна со мисли за насилна 
реакција.  
Втор чекор: Сега движете се 
Да се тргнат од местото кое е извор на лутина, од опасното место, да се 
фокусира на нешто друго, освен на изворот на нервоза, самоконтрола, 
техники за енергетски баланс на телото. Да трчаат, длабоко да дишат, да 
бројат, а подоцна да разговараат со некое возрасно лице што го сметаат 
за близок, да слушаат музика, некое хоби.  
Трет чекор: Мислете 
Овој чекор вклучува контрола на мислите, потсетување  и нивно 
користење. Акцијата да не биде насилна. 
Вежба: Водителот чита ситуации на лутина, а децата да одглумат како ќе 
се справат и што ќе направат кога добиваат слаба оцена, најдобриот 
другар ги игнорира и не им се јавува на повиците, забрана за излез, 
резерва на натпревар, многу материјал за учење, проблеми со акни. 
Дискусија: Се прави рефлексија на одглуменото, како се чувствуваат 
децата, дали им помогнале чекорите на постапување, која е предноста 
и дали ќе може да ја користат во пракса. 
Презентација: Водителот треба да ги информира децата дека во животот 
има и потешки ситуации кои може да предизвикаат лутина, бес и гнев 
кај децата. Предизвикувачки ситуации со врсничката група, загуби, 
неправедно обвинети, семејни проблеми. 
Домашна задача: Да напишат се што ќе ги налути во наредната недела и 
како се справиле со лутината. Работилницата се завршува со круг за 
споделување и групниот поздрав/слоган.   



 

54 
 

 

Работилница бр. 8 

НЕ за негативен притисок 

 
Датум: 
 
Содржина: 
 

 Добредојде и рефлексија 
на содржините од 
претходните работилници 

 Опасни ситуации 
 Што ќе кажат другите 
 Како да се заштитиме од 

можни проблеми 
 Уште неколку мали чекори 

за големи постигнувања  
 За крај 

 
 
Потребни материјали: 
Картички со опасни ситуации 

 

 
 
 
 
 

 
ЦЕЛИ: 

Учесниците да научат како да се 
справат со врсничкиот притисок 

*   *   * 
Да се охрабрат да бидат 

поразлични во носење на 
одлуки  
*   *   * 

Да научат како да кажат НЕ за 
негативени предлози и 

притисок 
                       *  *   * 

Да препознаат погрешни 
ситуации и да се справат во 

такви моменти 
*   *   * 

Придобивки и корисност од 
поседување на животните 

вештини и недостатоци 
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Активност бр.1: Добредојде и рефлексија од работилницата за 
донесување на одлуки и решавање на проблеми како поврзување со 
новата тема. 
 
Активност бр.2: Опасни ситуации 
  
Насоки: Водителот им дава упатства на децата да споделат кои ситуации 
може да им создадат проблем, за кои знаат дека се погрешни. Ако 
децата кажуваат секојдневни училишни проблеми, водителот да ги 
поттикне да кажат и посериозни, но возможни ситуации како кражба, да 
скршат шофершајбна, да купат алкохол,  тепачка, нарушување на некое 
правило, конзумирање алкохол дома кога се сами, уништување на клупи 
со спреј,  насилство ако некој пријател  предложи нешто за што знаете 
дека не е во ред и е погрешно. Се запишуваат на флипчарт.  
Презентација: Секоја може да дојде во погрешна ситуација, но некој 
помалку веројатно, а некој почесто. Тоа зависи од повеќе фактори како 
од надворешни фактори во кои спаѓа опкружувањето, соседството, 
врсничката група, социјален статус, достапност на дрога, алкохол, 
инфраструктура ( дали е осветлена населбата, поврзана со превоз, 
присуство на луѓе на улиците...), но и од индивидуалните фактори на 
личноста односно од ставови, уверувања, вредносен систем, семејно 
живеење, вклученост во образовен систем.  
 
Активност бр.3: Што ќе кажат другите 
 
Насоки: Водителот ги воведува во темата дали се грижат што ќе кажат 
другите за нив, ако не прифатат некоја ситуација за која сметаат дека е 
опасна или погрешна? Што се’ децата прават за да им се допаднат на 
другите, за да ги прифатат во врсничката група? Може да се сподели 
сопствено искуство или на друг. Идеите се  запишуваат на флипчарт.  
Презентација: Секогаш треба да се однесуваме согласно нашето 
видување дали тоа е правилно или не. Тоа е особено тешко ако повеќето 
не мислат како нас. Ако прифатиме нешто спротивно на нашето 
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убедување и не сме дел од групата може да се чувствуваме лошо. Но 
постапките кои ги одбираме и прават да се чувствуваме добро или и 
другите околу нас, кои се корисни за нас и другите, нив ги сметаме за 
добри постапки. Донесувањето на правилни одлуки е важна животна 
вештина. 
 
Активност бр. 4: Како да се заштитиме од можни проблеми  
 
Насоки: Бура на идеи, децата да дадат идеи како може да се заштитат од 
опасни ситуации, а при тоа да не се чувствуваат лошо и да не бидат 
исмеани од другите. Како да се заштитат и да кажат НЕ за негативни 
предлози и притисоци. Предлозите се запишуваат на флипчарт. 
Презентација: Постојат корисни и проверени постапки со кои децата 
може да се запознаат, да ги научат, да ги развијат кај себе и да ги 
практикуваат. Се подучуваат на чекорите, директно обраќајќи им се. 
Чекор 1:  
Секогаш кога ќе имате предлог да влезете во некоја опасна ситуација, 
потребно е да соберете што е можно повеќе информации. До 
информации ќе дојдете ако поставите прашања за предлогот како - што 
ќе правиме таму, зошто да одиме, зошто сакаш да одиме таму, што има 
таму? 
Чекор 2:  
Одкако ќе дознаете што сака вашиот другар, треба да го видите 
проблемот, да го откриете и да го именувате. Отворено да му кажете, па 
тоа е насилство, разбојништво, кражба. 
Чекор 3: 
Откако ќе му го кажете проблемот, треба да ја наведете последицата, 
што може да се случи. На пример: може да не фатат, да не избркаат од 
училиште, да добиеме забрана за излегување, ќе не разделат, ќе одиме 
во поправен дом, може да завршиме во болница, да не претепаат. 
Вежба: Ова се првите три чекор за постапување. За да пробаат дали е ова 
возможно во пракса, децата се делат во парови и глумат ситуации. Секој 
пар влече картичка со две предложени опасни ситуации. Едното дете го 
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дава предлогот, а другото ги применува првите три чекори за одбивање 
на негативен предлог. Потоа ги менуваат улогите. 
Дискусија: Водителот поттикнува дискусија со тоа што ги прашува децата 
како се чувствувале во двете улоги, дали било тешко, што им претставува 
проблем и дали ова е возможно во реални ситуации. 
 
Активност бр.5: Уште неколку мали чекори за големи постигнувања 
 
Презентација: Водителот продолжува да ги подучува децата на 
наредните чекори. 
Чекор 4: Нареден чекор што треба да го преземете е да ја релаксирате 
ситуацијата и на другарот да му предложите некоја друга активност, но 
која е позитивна и нема негативна последица. На пример ајде да играме 
фудбал, да одиме на кафе, да возиме велосипед.  
Но што ако преземеш се што треба и ги поминеш сите четири чекори, а 
другарот продолжува да те притиска и не ги прифаќа твоите предлози.  
Чекор 5: Во таква ситуација треба да останеш смирен, уште еднаш да му 
се обратиш и тоа по име, кажи му да те слушне и повтори му ги споено 
сите четири чекори. На пример: Зошто сакаш да одиме таму кога знаеш 
дека ќе се смета за провокација и ќе не нападнат, ќе не натепаат и 
повредени може да завршиме во полиција или во болница. Марко, ајде 
подобро е да одиме кај мене дома, ќе гледаме филм. На овој начин се 
избегнува проблемот, а воедно е можност да се задржи другарот. Со ова 
се обидуваш да го разубедиш. Ако другарот не го прифати последниот 
обид, тогаш секој си го избира својот пат и оди по него. 
Вежба: Ова се сите пет чекор за постапување во случај на предлог за 
влегување во опасна ситуација, а при тоа да не се изгуби другарот и да 
не бидете исмеани. Важно е оваа теорија да се проба во пракса. Затоа 
повторно глумат во пар и добиваат картичка со две предложени опасни 
ситуации. Едното дете го дава предлогот, а другото ги применува сите 
чекори за одбивање на негативен предлог. Потоа ги менуваат улогите. 
Дискусија: Водителот од групата бара да кажат дали овие чекори се 
продуктивни, возможни и дали може да ги доведат до позитивен 
резултат/исход. Што научивте од оваа ситуација? 
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Заклучок: Водителот потсетува дека ова се пет мали чекори кои може да 
ги доведат децата до големи цели, до големи постигнувања. Да не се 
влегува во опасна ситуација, да се каже НЕ за негативен предлог, да се 
задржи другарот, а при тоа да не стане предмет на подсмев, шега, 
потценување или малтретирање.  
Домашно задача: Да забележат секогаш кога ќе се најдат во таква 
ситуација или некој друг се најде под врснички притисок. Секогаш кога 
ќе успеат да управуваат со врсничкиот притисок и ги применат сите пет 
чекори кои ги довеле до успех, тоа да го забележат со знакот на трофеј. 
Само така ќе бидат секогаш победници. 
 
Активност бр.6: За крај 
 
Презентација: Водителот прави пригодно обраќање кон децата за 
завршување на програмата, накратко поминувајќи низ сите теми и 
усвоени животни вештини. Го изразува своето задоволство од 
заедничката работа, што се запознале, од зрелоста, соработката и 
промените кај децата. Ги потсетува дека имаат некои незавршени 
активности од претходните работилници. 
Ја отвара кутијата во која децата ставаа лиивчиња со запишана своја 
особина која ја сметаат за негативна, не ја сакаат, а ја имаат усвоено. 
Бидејќи не се потпишаа, секој ќе си го препознае ракописот. Може да 
споделат дали сеуште ја имаат таа особина или нешто се променило под 
влијание на програмата. 
Водителот ги потсетува да ги видат и ветувањата кои ги напишаа во 
активноста вртам нов лист. 
Пополнување на Лист за евалуација. 
Работилницата се завршува со круг за споделување и групниот 
поздрав/слоган.  
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