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ПРИРАЧНИК ЗА ОБУЧУВАЧИ  
НА ЧАС ПО МИР ...  

NË ORË PËR PAQE ... 
DORACAK PËR TRAJNERË 





Doracaku është punuar në kuadër të projektit "Arsim, Etnocentrizëm dhe 
Segregacion: Takimet e Ekspertëve për Arsim për Paqen" i zbatuar në partneritet 
midis Forumit Shërbimi Civil Paqësor, dega në Maqedoni dhe Shoqata për 
Zhvillim Edukativ - Ekvalis. Doracaku është rezultat i punës së përbashkët të ekipit 
të projektit dhe autorëve: Dragan Atanasov, Sanja Mihajllovska, Arta Abduli, 
Emrah Rexhepi dhe Sofka Koceva. Doracaku ofron materiale përgatitore dhe 
udhëzime për kryerjen e veprimtarive arsimore në lidhje me tema të tilla si: 
diversiteti i bazuar mbi vlerë; ndryshimet kulturore dhe diskriminimi; gjuha e 
urrejtjes; zgjidhja e konflikteve dhe ndërmjetësimi bashkëmoshatar. Si i tillë, 
doracaku synon të frymëzojë mësimdhënësit dhe edukatorë të tjerë aktivë në 
arsimin formal ose joformal në hartimin e punës së tyre arsimore dhe t'i 
ndihmojë ata në organizimin dhe kryerjen e veprimtarive arsimore që synojnë 
promovimin e kulturës së paqes. 

Прирачникот е изработен во рамките на проектот „ Образование, етноцен-
тризам и сегрегација: состаноци на експерти по мировно образование “ 
спроведуван во партнерство помеѓу форум Цивилен мировен сервис, под-
ружница во Македонија и Здружението за едукативен развој- Еквалис. 
Истиот е резултат на заедничката работа на проектниот тим и авторите:: 
Драган Атанасов, Сања Михајловска, Арта Абдули, Емрах Реџепи и Софка 
Коцева. Прирачникот нуди материјал за подготовка и инструкции за спро-
ведување на едукативни активности поврзани со теми како: разновидност 
заснована на вредности; културолошки разлики и дискриминација; говор 
на омраза; рабирање на конфликти и врсничка медијација. Како таков, при-
рачникот има за цел да ги инспирира наставниците и другите едукатори 
активни во формалното или неформалното образование во осмислување 
на својата едукативна работа и да им помогне во организација и спроведу-
вање на едукативни активности кои целат кон унапредување на културата 
на мирот.   
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Trajner, studiues dhe konsulent në fushën e edukimit joformal dhe punës 
rinore. Ka përvojë shumë vjeçare në planifikimin dhe zbatimin e 
programeve edukative, kryerjen e kërkimeve, shkrimin e botimeve dhe 
materialeve edukative, monitorimin dhe vlerësimin e programeve në 
fushat e punës rinore, diversitetit kulturor, vullnetarizmit, zhvillimit të 
komunitetit dhe përfshirjes sociale. Ka përvojë në zhvillimin e strategjive 
dhe politikave në fushat që lidhen me të rinjtë dhe punën e të rinjve. Është 
themeluesi i organizatës rinore dhe sekretari i përgjithshëm i Unionit për 
Punë Rinore. 

Dragan ATANASOV 

Обучувач, истражувач и консултант на полето на неформалната едука-
ција и младинската работа. Поседува повеќегодишно искуство во пла-
нирање и реализирање едукативни програми, спроведување истражу-
вања, пишување публикации и едукативни материјали, следење и оце-
нување програми во областите на младинската работа, културната раз-
новидност, волонтеризмот, развојот на заедницата и социјалната 
инклузија. Има искуство во развој на стратегии и политики во областите 
поврзани со младите и младинската работа. Основач е на младинска 
организација и генерален секретар на Сојузот за младинска работа. 

Драган АТАНАСОВ





Вредностите се апстрактна философска категорија, врз која се темели човековото 
разбирање за себеси и за светот. Како еден од основните поими во философијата, 
вредностите претставуваат значајно прашање, кое во свои теории го обработува-
ат многу мислители, како во минатото така и денес. Прашањето за вредностите, 
за нивното потекло, значење и место во целокупната стварност е едно од цен-
тралните прашања уште од зачетокот на философијата како наука. Но вредности-
те имаат и значајно практично влијание во секојдневниот живот на поединецот 
и заедницата. Нашето разбирање за реалноста е изградено врз основа на систе-
мот на вредности со кои живееме, а како резултат од нивното влијание се гради и 
нашиот однос кон остатокот од општеството и неговите составни делови. След-
ствено, вредностите имаат централна улога и во општеството, како заедница 
составена од индивидуи кои не само што располагаат со сопствени системи на 
вредности, туку и заеднички градат групни вредности и однесувања засновани на 
нив. Токму затоа, секоја сериозна анализа на односите помеѓу единките и групи-
те во општеството неминовно мора да се занимава и со прашањето на личните и 
групните вредности. 

“Вредностите се стандардите, односно идеалите со чија помош ги оценуваме деј-
ствата, луѓето, нештата и ситуациите” 1. Користејќи ги вредностите, одредуваме 
што ни е важно во животот и како ќе се поставуваме кон нештата и кон другите 
луѓе. Без нив не би можеле да носиме вредносни судови за тоа што е добро и зло, 
што е правилно и погрешно. Тие се „израз за нашата свест за животот, за односи-
те помеѓу луѓето и за нашето постапување” 2. Според тоа, вредностите претставу-
ваат основна мотивација за однесувањето и постапките на единката во опште-
ството. 

Луѓето поседуваат голем број вредности, како на пример одговорност, толеран-
ција, храброст, успех, лојалност итн. Вредностите можат да се класифицираат на 
различни начини според повеќе критериуми, но за потребите на оваа работил-
ница значајно е да се направи разлика помеѓу лични и групни вредности. Лични-
те вредности се индивидуални убедувања што ги има поединецот, а групните 
вредности се составени од индивидуалните вредности на повеќе лица. Различни-
те лични вредности се причината поради која на пример некои личности повеќе 
го вреднуваат семејството и си го организираат животот на начин што би им 
овозможил да поминуваат повеќе време со најблиските, додека други личности 
му даваат предност на професионалниот успех и повеќе време поминуваат на 
работа. Групните вредности, од друга страна, се заеднички разбирања и убеду-
вања што ги споделуваат членовите на една заедница. Групниот идентитет и чув-
ството на припадност се изградени врз основа на таквите заеднички вредности. 
Групните вредности го одредуваат разбирањето на заедницата во однос на 
општествените феномени, како што се на пример праведноста, правичноста и 
еднаквоста. Затоа честопати се именуваат и како морални или политички вред-
ности.

Покрај личните вредности, секој човек поседува и различни групни вредности, 
придобиени врз основа на групите кон кои припаѓа. Некои групни вредности се 
создаваат во најшироките општествени заедници, како што се нациите и култу-
рите. Таквите вредности на пример се основа на патриотизмот, или на разби-
рањето за родовата улога во едно општество. Други групни вредности се создава-
ат во помали групи, како што се одреден град или дел од градот. Групни вредно-

1 Dr. Joe Lau и Dr. Jonathan Chan, Critical thinking web: https://philosophy.hku.hk/think/value/values.php
2 Дејан Донев, Вовед во етиката, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје, страна 85

сти се создаваат и во професии (како на пример Хипократовата заклетва во меди-
цината), во религиски групи, политички партии и други општествени заедници 
засновани на различни критериуми. 

Значаен сегмент на групните вредности се етничките вредности, односно оние 
вредности што ги споделуваат припадниците на една етничка група. Етничките 
вредности изградуваат системи на вредности кои не само што ја дефинираат при-
падноста во етничката група, туку и го зацврстуваат етничкиот идентитет. Вакви-
те вредности се често поврзани со традиции, обичаи, норми, табуа и религиозни 
практики, па како такви директно ги диктираат однесувањата на припадниците 
на етничките заедници. Колку што позначајни се етничките вредности во нечиј 
личен идентитет, толку поизразени се постапките засновани врз нив, во според-
ба со постапките што произлегуваат од други системи на вредности, кои се дел од 
личноста на поединецот. Понекогаш различните вредности предизвикуваат вна-
трешен судир кај личноста. Пример за таков вид вредносен судир се припадници 
на етнички групи што се малцинство во одредена земја, каде што дел од нивниот 
идентитет се и националните вредности. 

Друг судир кој се јавува кај етничките вредности е оној предизвикан при процеси 
на интеракција помеѓу различни етнички групи со различна големина и моќ. 
Помалку интензивни судири од тој тип се случуваат во процеси што водат кон 
интеграција и креирање мултикултурни општества, а поинтензивни во процеси 
што водат кон културна асимилација. 

Етничките вредности се наоѓаат во основата на етноцентризмот. При оценување-
то на другите етнички групи, поединците поаѓаат од стандардите поставени за 
сопствената етничка група, што меѓу другото ги вклучува и вредностите. Според 
тоа, етноцентричниот поглед на светот е дефиниран од централните вредности 
на етничката група. Етничките вредности се всушност индикатори за оценување 
на другите етнички групи, па според нивната блискост другата етничка група 
може да биде оценета како помалку или повеќе подобна. 

Со оглед на тоа што луѓето истовремено припаѓаат на различни групи во опште-
ството, тие неминовно присвојуваат вредности од секоја од тие групи. Различни-
те комбинации на општествени групи на кои поединците им припаѓаат, надопол-
нети со личните вредности, создаваат бескраен број комбинации на лични и 
групни вредности. Според тоа, може да се заклучи дека секој човек поседува уни-
катен систем на вредности, врз основа на кој го изградува целокупност од погле-
ди и претстави за светот – нешто што се нарекува светоглед.

“Светогледот се однесува на индивидуалните и општествените културни вредно-
сти. Тој претставува вредносно-ориентирана филозофија за животот и генерална 
рамка за разбирање на светот. Светогледот нѐ информира за тоа како ги разбира-
ме и како дејствуваме врз основа на информациите што ги добиваме” 3. Поедине-
цот не може да изгради светоглед само врз основа на личните вредности, или врз 
основа на вредностите на една група кон која припаѓа. Неминовност е дека раз-
лични убедувања, ставови и однесувања ќе бидат под влијание на вредности од 
различно потекло. Најчесто ни самиот поединец не е во состојба да процени од 
каде доаѓа одредена вредност што ја поседува, или врз основа на која вредност се 
однесува на одреден начин. Сепак, во секојдневниот живот, системите на вредно-

сти и светогледите изградени врз нив честопати ги поедноставуваме и ги сведу-
ваме на припадност кон одредена група. Тоа најчесто го правиме кога оценуваме 
убедување или однесување на поединец кој припаѓа на видлива општествена 
група, особено на таква за која имаме одредено познавање или имаме изградено 
цврст став. Анализирајќи го однесувањето на единката низ призмата на групните 
вредности на само една група на која ѝ припаѓа, ризикуваме премногу да го поед-
ноставиме нејзиниот идентитет и да ја поистоветиме со идентитетот на групата. 
Доколку се работи за група за која имаме негативно мислење, таквото стереотип-
но оценување на поединецот претставува ризик за развивање предрасуди и, 
следствено, на дискриминирање. 

Категоризирањето на другите луѓе во групи врз основа на сопствените внатреш-
ни филтри, меѓу кои и вредностите, претставува когнитивна грешка која произле-
гува од природната потреба на мозокот да ги категоризира нештата со цел подо-
бро да ги разбере. Ваквиот начин на гледање на светот прераснува во проблем 
тогаш кога се занемаруваат личните идентитети и припадноста на поединецот и 
во други, не секогаш видливи групи. Вредносниот суд за личноста и нејзините 
постапки се донесува главно или ексклузивно врз основа на нејзината припад-
ност кон групата, без притоа суштински да се анализираат вистинските причини 
за нејзините убедувања или однесувања. Во етнонормативен свет таквите судови 
се донесуваат најчесто врз основа на културата и етничката група на која единка-
та ѝ припаѓа. Кога личноста што го донесува судот има етноцентричен светоглед, 
вредносните судови за другата култура автоматски се префрлуваат и на поедине-
цот. Тоа често резултира со лични, меѓучовечки конфликти и судири. 

Скалата на донесување заклучоци (Ladder of inference) е теоретски модел поста-
вен од психологот Крис Аргирис (Chris Argyris). Овој модел го опишува мисловни-
от процес преку кој од факт се доаѓа до акција, најчесто несвесно. Почнувајќи од 
реалноста, моделот опишува како личните вредности и ставови влијаат на селек-
тирањето и интерпретирањето на фрагменти од реалноста, на донесувањето 
заклучоци врз основа на нив и, веднаш потоа, на преземањето соодветни акции. 
Како интроспективен метод, моделот овозможува рефлектирање на сопствениот 
систем на вредности и на неговото влијание врз начинот на кој го гледаме светот 
и на кој се поставуваме кон него. Истовремено, користењето на овој модел при 
анализа на однесувањето на другите луѓе ни овозможува да дојдеме до вредно-
сти кои имаат суштинско влијание врз начинот на кој тие го гледаат светот. 

Користењето методи каков што е скалата на донесување заклучоци овозможува 
разбирање на ставовите, верувањата и однесувањата на другите личности како 
резултат на лични системи на вредности. Прифаќањето на тоа дека таквите систе-
ми на вредности се комбинација од лични и разновидни групни вредности прет-
ставува основа за разбирање на разновидноста базирана на вредности - како 
директна спротивност на разновидноста базирана на етнонормативни категории 
како култура, нација или етничка група. Таквиот пристап пак дава можност за 
воспоставување меѓучовечки релации и градење односи помеѓу две уникатни 
индивидуи, наместо помеѓу двајца претставници на две култури.

Кога една личност е свесна за сопствениот систем на вредности и за системот на 
вредности на другиот, тогаш се создадени се услови за лично поврзување врз 
основа на барем една од тие вредности, за разбирање и толеранција на различ-
ните вредности на другиот, како и на дејствувањата што произлегуваат од нив. 
Затоа, разновидноста базирана на вредности е многу значајна за мировното 
образование. 

Профил на учесници за кои е наменета работилницата  

Целна група на работилницата се млади луѓе на возраст од 18 до 30 години. Рабо-
тилницата се спроведува со полнолетни лица, бидејќи за разбирање на кон-
цептите и пристапите неопходно е поголемо животно искуство. Работилницата е 
особено адекватна за лица кои имаат силно чувство за групна припадност (на 
пример, кон политичка партија или ентичка група,) или за лица кои имаат силни 
негативни чувства кон други групни идентитети, како и за лица кои немале многу 
можности за интеракција со припадници на различни општествени групи. Соод-
ветноста за примена на ваков пристап кон мировното образование со овие лица 
произлегува од нивната потреба да ги разгледаат и разберат верувањата и одне-
сувањата на припадниците на други групи, надвор од етнонормативната, етно-
центрична призма. 
Поради темата и методологијата на работилницата, како и поради целната група 
за која е наменета, потребно е едукаторот да има претходно знаење и искуство за 
групна динамика, фасилитирање дискусии, менаџирање конфликтни ситуации и 
слично. Пред да ја раководи работилницата, едукаторот треба да помине низ 
интроспективен процес на спознавање на сопствените лични и групни вредно-
сти и на процесот на донесување заклучоци врз основа на селективната перцеп-
ција на реалноста и фактите, а преку користење на личните вредности. За таа цел, 
се препорачува едукаторот индивидуално да ги одработи предвидените вежби, 
користејќи ги алатките што се дел од работилницата, со цел да биде свесен за 
процесот низ кој ќе поминат и учесниците. 



Вредностите се апстрактна философска категорија, врз која се темели човековото 
разбирање за себеси и за светот. Како еден од основните поими во философијата, 
вредностите претставуваат значајно прашање, кое во свои теории го обработува-
ат многу мислители, како во минатото така и денес. Прашањето за вредностите, 
за нивното потекло, значење и место во целокупната стварност е едно од цен-
тралните прашања уште од зачетокот на философијата како наука. Но вредности-
те имаат и значајно практично влијание во секојдневниот живот на поединецот 
и заедницата. Нашето разбирање за реалноста е изградено врз основа на систе-
мот на вредности со кои живееме, а како резултат од нивното влијание се гради и 
нашиот однос кон остатокот од општеството и неговите составни делови. След-
ствено, вредностите имаат централна улога и во општеството, како заедница 
составена од индивидуи кои не само што располагаат со сопствени системи на 
вредности, туку и заеднички градат групни вредности и однесувања засновани на 
нив. Токму затоа, секоја сериозна анализа на односите помеѓу единките и групи-
те во општеството неминовно мора да се занимава и со прашањето на личните и 
групните вредности. 

“Вредностите се стандардите, односно идеалите со чија помош ги оценуваме деј-
ствата, луѓето, нештата и ситуациите” 1. Користејќи ги вредностите, одредуваме 
што ни е важно во животот и како ќе се поставуваме кон нештата и кон другите 
луѓе. Без нив не би можеле да носиме вредносни судови за тоа што е добро и зло, 
што е правилно и погрешно. Тие се „израз за нашата свест за животот, за односи-
те помеѓу луѓето и за нашето постапување” 2. Според тоа, вредностите претставу-
ваат основна мотивација за однесувањето и постапките на единката во опште-
ството. 

Луѓето поседуваат голем број вредности, како на пример одговорност, толеран-
ција, храброст, успех, лојалност итн. Вредностите можат да се класифицираат на 
различни начини според повеќе критериуми, но за потребите на оваа работил-
ница значајно е да се направи разлика помеѓу лични и групни вредности. Лични-
те вредности се индивидуални убедувања што ги има поединецот, а групните 
вредности се составени од индивидуалните вредности на повеќе лица. Различни-
те лични вредности се причината поради која на пример некои личности повеќе 
го вреднуваат семејството и си го организираат животот на начин што би им 
овозможил да поминуваат повеќе време со најблиските, додека други личности 
му даваат предност на професионалниот успех и повеќе време поминуваат на 
работа. Групните вредности, од друга страна, се заеднички разбирања и убеду-
вања што ги споделуваат членовите на една заедница. Групниот идентитет и чув-
ството на припадност се изградени врз основа на таквите заеднички вредности. 
Групните вредности го одредуваат разбирањето на заедницата во однос на 
општествените феномени, како што се на пример праведноста, правичноста и 
еднаквоста. Затоа честопати се именуваат и како морални или политички вред-
ности.

Покрај личните вредности, секој човек поседува и различни групни вредности, 
придобиени врз основа на групите кон кои припаѓа. Некои групни вредности се 
создаваат во најшироките општествени заедници, како што се нациите и култу-
рите. Таквите вредности на пример се основа на патриотизмот, или на разби-
рањето за родовата улога во едно општество. Други групни вредности се создава-
ат во помали групи, како што се одреден град или дел од градот. Групни вредно-

3 Carter, R.T., & Helms, J.E. (1990). White attitudes and cultural values. 

сти се создаваат и во професии (како на пример Хипократовата заклетва во меди-
цината), во религиски групи, политички партии и други општествени заедници 
засновани на различни критериуми. 

Значаен сегмент на групните вредности се етничките вредности, односно оние 
вредности што ги споделуваат припадниците на една етничка група. Етничките 
вредности изградуваат системи на вредности кои не само што ја дефинираат при-
падноста во етничката група, туку и го зацврстуваат етничкиот идентитет. Вакви-
те вредности се често поврзани со традиции, обичаи, норми, табуа и религиозни 
практики, па како такви директно ги диктираат однесувањата на припадниците 
на етничките заедници. Колку што позначајни се етничките вредности во нечиј 
личен идентитет, толку поизразени се постапките засновани врз нив, во според-
ба со постапките што произлегуваат од други системи на вредности, кои се дел од 
личноста на поединецот. Понекогаш различните вредности предизвикуваат вна-
трешен судир кај личноста. Пример за таков вид вредносен судир се припадници 
на етнички групи што се малцинство во одредена земја, каде што дел од нивниот 
идентитет се и националните вредности. 

Друг судир кој се јавува кај етничките вредности е оној предизвикан при процеси 
на интеракција помеѓу различни етнички групи со различна големина и моќ. 
Помалку интензивни судири од тој тип се случуваат во процеси што водат кон 
интеграција и креирање мултикултурни општества, а поинтензивни во процеси 
што водат кон културна асимилација. 

Етничките вредности се наоѓаат во основата на етноцентризмот. При оценување-
то на другите етнички групи, поединците поаѓаат од стандардите поставени за 
сопствената етничка група, што меѓу другото ги вклучува и вредностите. Според 
тоа, етноцентричниот поглед на светот е дефиниран од централните вредности 
на етничката група. Етничките вредности се всушност индикатори за оценување 
на другите етнички групи, па според нивната блискост другата етничка група 
може да биде оценета како помалку или повеќе подобна. 

Со оглед на тоа што луѓето истовремено припаѓаат на различни групи во опште-
ството, тие неминовно присвојуваат вредности од секоја од тие групи. Различни-
те комбинации на општествени групи на кои поединците им припаѓаат, надопол-
нети со личните вредности, создаваат бескраен број комбинации на лични и 
групни вредности. Според тоа, може да се заклучи дека секој човек поседува уни-
катен систем на вредности, врз основа на кој го изградува целокупност од погле-
ди и претстави за светот – нешто што се нарекува светоглед.

“Светогледот се однесува на индивидуалните и општествените културни вредно-
сти. Тој претставува вредносно-ориентирана филозофија за животот и генерална 
рамка за разбирање на светот. Светогледот нѐ информира за тоа како ги разбира-
ме и како дејствуваме врз основа на информациите што ги добиваме” 3. Поедине-
цот не може да изгради светоглед само врз основа на личните вредности, или врз 
основа на вредностите на една група кон која припаѓа. Неминовност е дека раз-
лични убедувања, ставови и однесувања ќе бидат под влијание на вредности од 
различно потекло. Најчесто ни самиот поединец не е во состојба да процени од 
каде доаѓа одредена вредност што ја поседува, или врз основа на која вредност се 
однесува на одреден начин. Сепак, во секојдневниот живот, системите на вредно-

сти и светогледите изградени врз нив честопати ги поедноставуваме и ги сведу-
ваме на припадност кон одредена група. Тоа најчесто го правиме кога оценуваме 
убедување или однесување на поединец кој припаѓа на видлива општествена 
група, особено на таква за која имаме одредено познавање или имаме изградено 
цврст став. Анализирајќи го однесувањето на единката низ призмата на групните 
вредности на само една група на која ѝ припаѓа, ризикуваме премногу да го поед-
ноставиме нејзиниот идентитет и да ја поистоветиме со идентитетот на групата. 
Доколку се работи за група за која имаме негативно мислење, таквото стереотип-
но оценување на поединецот претставува ризик за развивање предрасуди и, 
следствено, на дискриминирање. 

Категоризирањето на другите луѓе во групи врз основа на сопствените внатреш-
ни филтри, меѓу кои и вредностите, претставува когнитивна грешка која произле-
гува од природната потреба на мозокот да ги категоризира нештата со цел подо-
бро да ги разбере. Ваквиот начин на гледање на светот прераснува во проблем 
тогаш кога се занемаруваат личните идентитети и припадноста на поединецот и 
во други, не секогаш видливи групи. Вредносниот суд за личноста и нејзините 
постапки се донесува главно или ексклузивно врз основа на нејзината припад-
ност кон групата, без притоа суштински да се анализираат вистинските причини 
за нејзините убедувања или однесувања. Во етнонормативен свет таквите судови 
се донесуваат најчесто врз основа на културата и етничката група на која единка-
та ѝ припаѓа. Кога личноста што го донесува судот има етноцентричен светоглед, 
вредносните судови за другата култура автоматски се префрлуваат и на поедине-
цот. Тоа често резултира со лични, меѓучовечки конфликти и судири. 

Скалата на донесување заклучоци (Ladder of inference) е теоретски модел поста-
вен од психологот Крис Аргирис (Chris Argyris). Овој модел го опишува мисловни-
от процес преку кој од факт се доаѓа до акција, најчесто несвесно. Почнувајќи од 
реалноста, моделот опишува како личните вредности и ставови влијаат на селек-
тирањето и интерпретирањето на фрагменти од реалноста, на донесувањето 
заклучоци врз основа на нив и, веднаш потоа, на преземањето соодветни акции. 
Како интроспективен метод, моделот овозможува рефлектирање на сопствениот 
систем на вредности и на неговото влијание врз начинот на кој го гледаме светот 
и на кој се поставуваме кон него. Истовремено, користењето на овој модел при 
анализа на однесувањето на другите луѓе ни овозможува да дојдеме до вредно-
сти кои имаат суштинско влијание врз начинот на кој тие го гледаат светот. 

Користењето методи каков што е скалата на донесување заклучоци овозможува 
разбирање на ставовите, верувањата и однесувањата на другите личности како 
резултат на лични системи на вредности. Прифаќањето на тоа дека таквите систе-
ми на вредности се комбинација од лични и разновидни групни вредности прет-
ставува основа за разбирање на разновидноста базирана на вредности - како 
директна спротивност на разновидноста базирана на етнонормативни категории 
како култура, нација или етничка група. Таквиот пристап пак дава можност за 
воспоставување меѓучовечки релации и градење односи помеѓу две уникатни 
индивидуи, наместо помеѓу двајца претставници на две култури.

Кога една личност е свесна за сопствениот систем на вредности и за системот на 
вредности на другиот, тогаш се создадени се услови за лично поврзување врз 
основа на барем една од тие вредности, за разбирање и толеранција на различ-
ните вредности на другиот, како и на дејствувањата што произлегуваат од нив. 
Затоа, разновидноста базирана на вредности е многу значајна за мировното 
образование. 

Профил на учесници за кои е наменета работилницата  

Целна група на работилницата се млади луѓе на возраст од 18 до 30 години. Рабо-
тилницата се спроведува со полнолетни лица, бидејќи за разбирање на кон-
цептите и пристапите неопходно е поголемо животно искуство. Работилницата е 
особено адекватна за лица кои имаат силно чувство за групна припадност (на 
пример, кон политичка партија или ентичка група,) или за лица кои имаат силни 
негативни чувства кон други групни идентитети, како и за лица кои немале многу 
можности за интеракција со припадници на различни општествени групи. Соод-
ветноста за примена на ваков пристап кон мировното образование со овие лица 
произлегува од нивната потреба да ги разгледаат и разберат верувањата и одне-
сувањата на припадниците на други групи, надвор од етнонормативната, етно-
центрична призма. 
Поради темата и методологијата на работилницата, како и поради целната група 
за која е наменета, потребно е едукаторот да има претходно знаење и искуство за 
групна динамика, фасилитирање дискусии, менаџирање конфликтни ситуации и 
слично. Пред да ја раководи работилницата, едукаторот треба да помине низ 
интроспективен процес на спознавање на сопствените лични и групни вредно-
сти и на процесот на донесување заклучоци врз основа на селективната перцеп-
ција на реалноста и фактите, а преку користење на личните вредности. За таа цел, 
се препорачува едукаторот индивидуално да ги одработи предвидените вежби, 
користејќи ги алатките што се дел од работилницата, со цел да биде свесен за 
процесот низ кој ќе поминат и учесниците. 



Вредностите се апстрактна философска категорија, врз која се темели човековото 
разбирање за себеси и за светот. Како еден од основните поими во философијата, 
вредностите претставуваат значајно прашање, кое во свои теории го обработува-
ат многу мислители, како во минатото така и денес. Прашањето за вредностите, 
за нивното потекло, значење и место во целокупната стварност е едно од цен-
тралните прашања уште од зачетокот на философијата како наука. Но вредности-
те имаат и значајно практично влијание во секојдневниот живот на поединецот 
и заедницата. Нашето разбирање за реалноста е изградено врз основа на систе-
мот на вредности со кои живееме, а како резултат од нивното влијание се гради и 
нашиот однос кон остатокот од општеството и неговите составни делови. След-
ствено, вредностите имаат централна улога и во општеството, како заедница 
составена од индивидуи кои не само што располагаат со сопствени системи на 
вредности, туку и заеднички градат групни вредности и однесувања засновани на 
нив. Токму затоа, секоја сериозна анализа на односите помеѓу единките и групи-
те во општеството неминовно мора да се занимава и со прашањето на личните и 
групните вредности. 

“Вредностите се стандардите, односно идеалите со чија помош ги оценуваме деј-
ствата, луѓето, нештата и ситуациите” 1. Користејќи ги вредностите, одредуваме 
што ни е важно во животот и како ќе се поставуваме кон нештата и кон другите 
луѓе. Без нив не би можеле да носиме вредносни судови за тоа што е добро и зло, 
што е правилно и погрешно. Тие се „израз за нашата свест за животот, за односи-
те помеѓу луѓето и за нашето постапување” 2. Според тоа, вредностите претставу-
ваат основна мотивација за однесувањето и постапките на единката во опште-
ството. 

Луѓето поседуваат голем број вредности, како на пример одговорност, толеран-
ција, храброст, успех, лојалност итн. Вредностите можат да се класифицираат на 
различни начини според повеќе критериуми, но за потребите на оваа работил-
ница значајно е да се направи разлика помеѓу лични и групни вредности. Лични-
те вредности се индивидуални убедувања што ги има поединецот, а групните 
вредности се составени од индивидуалните вредности на повеќе лица. Различни-
те лични вредности се причината поради која на пример некои личности повеќе 
го вреднуваат семејството и си го организираат животот на начин што би им 
овозможил да поминуваат повеќе време со најблиските, додека други личности 
му даваат предност на професионалниот успех и повеќе време поминуваат на 
работа. Групните вредности, од друга страна, се заеднички разбирања и убеду-
вања што ги споделуваат членовите на една заедница. Групниот идентитет и чув-
ството на припадност се изградени врз основа на таквите заеднички вредности. 
Групните вредности го одредуваат разбирањето на заедницата во однос на 
општествените феномени, како што се на пример праведноста, правичноста и 
еднаквоста. Затоа честопати се именуваат и како морални или политички вред-
ности.

Покрај личните вредности, секој човек поседува и различни групни вредности, 
придобиени врз основа на групите кон кои припаѓа. Некои групни вредности се 
создаваат во најшироките општествени заедници, како што се нациите и култу-
рите. Таквите вредности на пример се основа на патриотизмот, или на разби-
рањето за родовата улога во едно општество. Други групни вредности се создава-
ат во помали групи, како што се одреден град или дел од градот. Групни вредно-

сти се создаваат и во професии (како на пример Хипократовата заклетва во меди-
цината), во религиски групи, политички партии и други општествени заедници 
засновани на различни критериуми. 

Значаен сегмент на групните вредности се етничките вредности, односно оние 
вредности што ги споделуваат припадниците на една етничка група. Етничките 
вредности изградуваат системи на вредности кои не само што ја дефинираат при-
падноста во етничката група, туку и го зацврстуваат етничкиот идентитет. Вакви-
те вредности се често поврзани со традиции, обичаи, норми, табуа и религиозни 
практики, па како такви директно ги диктираат однесувањата на припадниците 
на етничките заедници. Колку што позначајни се етничките вредности во нечиј 
личен идентитет, толку поизразени се постапките засновани врз нив, во според-
ба со постапките што произлегуваат од други системи на вредности, кои се дел од 
личноста на поединецот. Понекогаш различните вредности предизвикуваат вна-
трешен судир кај личноста. Пример за таков вид вредносен судир се припадници 
на етнички групи што се малцинство во одредена земја, каде што дел од нивниот 
идентитет се и националните вредности. 

Друг судир кој се јавува кај етничките вредности е оној предизвикан при процеси 
на интеракција помеѓу различни етнички групи со различна големина и моќ. 
Помалку интензивни судири од тој тип се случуваат во процеси што водат кон 
интеграција и креирање мултикултурни општества, а поинтензивни во процеси 
што водат кон културна асимилација. 

Етничките вредности се наоѓаат во основата на етноцентризмот. При оценување-
то на другите етнички групи, поединците поаѓаат од стандардите поставени за 
сопствената етничка група, што меѓу другото ги вклучува и вредностите. Според 
тоа, етноцентричниот поглед на светот е дефиниран од централните вредности 
на етничката група. Етничките вредности се всушност индикатори за оценување 
на другите етнички групи, па според нивната блискост другата етничка група 
може да биде оценета како помалку или повеќе подобна. 

Со оглед на тоа што луѓето истовремено припаѓаат на различни групи во опште-
ството, тие неминовно присвојуваат вредности од секоја од тие групи. Различни-
те комбинации на општествени групи на кои поединците им припаѓаат, надопол-
нети со личните вредности, создаваат бескраен број комбинации на лични и 
групни вредности. Според тоа, може да се заклучи дека секој човек поседува уни-
катен систем на вредности, врз основа на кој го изградува целокупност од погле-
ди и претстави за светот – нешто што се нарекува светоглед.

“Светогледот се однесува на индивидуалните и општествените културни вредно-
сти. Тој претставува вредносно-ориентирана филозофија за животот и генерална 
рамка за разбирање на светот. Светогледот нѐ информира за тоа како ги разбира-
ме и како дејствуваме врз основа на информациите што ги добиваме” 3. Поедине-
цот не може да изгради светоглед само врз основа на личните вредности, или врз 
основа на вредностите на една група кон која припаѓа. Неминовност е дека раз-
лични убедувања, ставови и однесувања ќе бидат под влијание на вредности од 
различно потекло. Најчесто ни самиот поединец не е во состојба да процени од 
каде доаѓа одредена вредност што ја поседува, или врз основа на која вредност се 
однесува на одреден начин. Сепак, во секојдневниот живот, системите на вредно-

сти и светогледите изградени врз нив честопати ги поедноставуваме и ги сведу-
ваме на припадност кон одредена група. Тоа најчесто го правиме кога оценуваме 
убедување или однесување на поединец кој припаѓа на видлива општествена 
група, особено на таква за која имаме одредено познавање или имаме изградено 
цврст став. Анализирајќи го однесувањето на единката низ призмата на групните 
вредности на само една група на која ѝ припаѓа, ризикуваме премногу да го поед-
ноставиме нејзиниот идентитет и да ја поистоветиме со идентитетот на групата. 
Доколку се работи за група за која имаме негативно мислење, таквото стереотип-
но оценување на поединецот претставува ризик за развивање предрасуди и, 
следствено, на дискриминирање. 

Категоризирањето на другите луѓе во групи врз основа на сопствените внатреш-
ни филтри, меѓу кои и вредностите, претставува когнитивна грешка која произле-
гува од природната потреба на мозокот да ги категоризира нештата со цел подо-
бро да ги разбере. Ваквиот начин на гледање на светот прераснува во проблем 
тогаш кога се занемаруваат личните идентитети и припадноста на поединецот и 
во други, не секогаш видливи групи. Вредносниот суд за личноста и нејзините 
постапки се донесува главно или ексклузивно врз основа на нејзината припад-
ност кон групата, без притоа суштински да се анализираат вистинските причини 
за нејзините убедувања или однесувања. Во етнонормативен свет таквите судови 
се донесуваат најчесто врз основа на културата и етничката група на која единка-
та ѝ припаѓа. Кога личноста што го донесува судот има етноцентричен светоглед, 
вредносните судови за другата култура автоматски се префрлуваат и на поедине-
цот. Тоа често резултира со лични, меѓучовечки конфликти и судири. 

Скалата на донесување заклучоци (Ladder of inference) е теоретски модел поста-
вен од психологот Крис Аргирис (Chris Argyris). Овој модел го опишува мисловни-
от процес преку кој од факт се доаѓа до акција, најчесто несвесно. Почнувајќи од 
реалноста, моделот опишува како личните вредности и ставови влијаат на селек-
тирањето и интерпретирањето на фрагменти од реалноста, на донесувањето 
заклучоци врз основа на нив и, веднаш потоа, на преземањето соодветни акции. 
Како интроспективен метод, моделот овозможува рефлектирање на сопствениот 
систем на вредности и на неговото влијание врз начинот на кој го гледаме светот 
и на кој се поставуваме кон него. Истовремено, користењето на овој модел при 
анализа на однесувањето на другите луѓе ни овозможува да дојдеме до вредно-
сти кои имаат суштинско влијание врз начинот на кој тие го гледаат светот. 

Користењето методи каков што е скалата на донесување заклучоци овозможува 
разбирање на ставовите, верувањата и однесувањата на другите личности како 
резултат на лични системи на вредности. Прифаќањето на тоа дека таквите систе-
ми на вредности се комбинација од лични и разновидни групни вредности прет-
ставува основа за разбирање на разновидноста базирана на вредности - како 
директна спротивност на разновидноста базирана на етнонормативни категории 
како култура, нација или етничка група. Таквиот пристап пак дава можност за 
воспоставување меѓучовечки релации и градење односи помеѓу две уникатни 
индивидуи, наместо помеѓу двајца претставници на две култури.

Кога една личност е свесна за сопствениот систем на вредности и за системот на 
вредности на другиот, тогаш се создадени се услови за лично поврзување врз 
основа на барем една од тие вредности, за разбирање и толеранција на различ-
ните вредности на другиот, како и на дејствувањата што произлегуваат од нив. 
Затоа, разновидноста базирана на вредности е многу значајна за мировното 
образование. 

Профил на учесници за кои е наменета работилницата  

Целна група на работилницата се млади луѓе на возраст од 18 до 30 години. Рабо-
тилницата се спроведува со полнолетни лица, бидејќи за разбирање на кон-
цептите и пристапите неопходно е поголемо животно искуство. Работилницата е 
особено адекватна за лица кои имаат силно чувство за групна припадност (на 
пример, кон политичка партија или ентичка група,) или за лица кои имаат силни 
негативни чувства кон други групни идентитети, како и за лица кои немале многу 
можности за интеракција со припадници на различни општествени групи. Соод-
ветноста за примена на ваков пристап кон мировното образование со овие лица 
произлегува од нивната потреба да ги разгледаат и разберат верувањата и одне-
сувањата на припадниците на други групи, надвор од етнонормативната, етно-
центрична призма. 
Поради темата и методологијата на работилницата, како и поради целната група 
за која е наменета, потребно е едукаторот да има претходно знаење и искуство за 
групна динамика, фасилитирање дискусии, менаџирање конфликтни ситуации и 
слично. Пред да ја раководи работилницата, едукаторот треба да помине низ 
интроспективен процес на спознавање на сопствените лични и групни вредно-
сти и на процесот на донесување заклучоци врз основа на селективната перцеп-
ција на реалноста и фактите, а преку користење на личните вредности. За таа цел, 
се препорачува едукаторот индивидуално да ги одработи предвидените вежби, 
користејќи ги алатките што се дел од работилницата, со цел да биде свесен за 
процесот низ кој ќе поминат и учесниците. 



Вредностите се апстрактна философска категорија, врз која се темели човековото 
разбирање за себеси и за светот. Како еден од основните поими во философијата, 
вредностите претставуваат значајно прашање, кое во свои теории го обработува-
ат многу мислители, како во минатото така и денес. Прашањето за вредностите, 
за нивното потекло, значење и место во целокупната стварност е едно од цен-
тралните прашања уште од зачетокот на философијата како наука. Но вредности-
те имаат и значајно практично влијание во секојдневниот живот на поединецот 
и заедницата. Нашето разбирање за реалноста е изградено врз основа на систе-
мот на вредности со кои живееме, а како резултат од нивното влијание се гради и 
нашиот однос кон остатокот од општеството и неговите составни делови. След-
ствено, вредностите имаат централна улога и во општеството, како заедница 
составена од индивидуи кои не само што располагаат со сопствени системи на 
вредности, туку и заеднички градат групни вредности и однесувања засновани на 
нив. Токму затоа, секоја сериозна анализа на односите помеѓу единките и групи-
те во општеството неминовно мора да се занимава и со прашањето на личните и 
групните вредности. 

“Вредностите се стандардите, односно идеалите со чија помош ги оценуваме деј-
ствата, луѓето, нештата и ситуациите” 1. Користејќи ги вредностите, одредуваме 
што ни е важно во животот и како ќе се поставуваме кон нештата и кон другите 
луѓе. Без нив не би можеле да носиме вредносни судови за тоа што е добро и зло, 
што е правилно и погрешно. Тие се „израз за нашата свест за животот, за односи-
те помеѓу луѓето и за нашето постапување” 2. Според тоа, вредностите претставу-
ваат основна мотивација за однесувањето и постапките на единката во опште-
ството. 

Луѓето поседуваат голем број вредности, како на пример одговорност, толеран-
ција, храброст, успех, лојалност итн. Вредностите можат да се класифицираат на 
различни начини според повеќе критериуми, но за потребите на оваа работил-
ница значајно е да се направи разлика помеѓу лични и групни вредности. Лични-
те вредности се индивидуални убедувања што ги има поединецот, а групните 
вредности се составени од индивидуалните вредности на повеќе лица. Различни-
те лични вредности се причината поради која на пример некои личности повеќе 
го вреднуваат семејството и си го организираат животот на начин што би им 
овозможил да поминуваат повеќе време со најблиските, додека други личности 
му даваат предност на професионалниот успех и повеќе време поминуваат на 
работа. Групните вредности, од друга страна, се заеднички разбирања и убеду-
вања што ги споделуваат членовите на една заедница. Групниот идентитет и чув-
ството на припадност се изградени врз основа на таквите заеднички вредности. 
Групните вредности го одредуваат разбирањето на заедницата во однос на 
општествените феномени, како што се на пример праведноста, правичноста и 
еднаквоста. Затоа честопати се именуваат и како морални или политички вред-
ности.

Покрај личните вредности, секој човек поседува и различни групни вредности, 
придобиени врз основа на групите кон кои припаѓа. Некои групни вредности се 
создаваат во најшироките општествени заедници, како што се нациите и култу-
рите. Таквите вредности на пример се основа на патриотизмот, или на разби-
рањето за родовата улога во едно општество. Други групни вредности се создава-
ат во помали групи, како што се одреден град или дел од градот. Групни вредно-

сти се создаваат и во професии (како на пример Хипократовата заклетва во меди-
цината), во религиски групи, политички партии и други општествени заедници 
засновани на различни критериуми. 

Значаен сегмент на групните вредности се етничките вредности, односно оние 
вредности што ги споделуваат припадниците на една етничка група. Етничките 
вредности изградуваат системи на вредности кои не само што ја дефинираат при-
падноста во етничката група, туку и го зацврстуваат етничкиот идентитет. Вакви-
те вредности се често поврзани со традиции, обичаи, норми, табуа и религиозни 
практики, па како такви директно ги диктираат однесувањата на припадниците 
на етничките заедници. Колку што позначајни се етничките вредности во нечиј 
личен идентитет, толку поизразени се постапките засновани врз нив, во според-
ба со постапките што произлегуваат од други системи на вредности, кои се дел од 
личноста на поединецот. Понекогаш различните вредности предизвикуваат вна-
трешен судир кај личноста. Пример за таков вид вредносен судир се припадници 
на етнички групи што се малцинство во одредена земја, каде што дел од нивниот 
идентитет се и националните вредности. 

Друг судир кој се јавува кај етничките вредности е оној предизвикан при процеси 
на интеракција помеѓу различни етнички групи со различна големина и моќ. 
Помалку интензивни судири од тој тип се случуваат во процеси што водат кон 
интеграција и креирање мултикултурни општества, а поинтензивни во процеси 
што водат кон културна асимилација. 

Етничките вредности се наоѓаат во основата на етноцентризмот. При оценување-
то на другите етнички групи, поединците поаѓаат од стандардите поставени за 
сопствената етничка група, што меѓу другото ги вклучува и вредностите. Според 
тоа, етноцентричниот поглед на светот е дефиниран од централните вредности 
на етничката група. Етничките вредности се всушност индикатори за оценување 
на другите етнички групи, па според нивната блискост другата етничка група 
може да биде оценета како помалку или повеќе подобна. 

Со оглед на тоа што луѓето истовремено припаѓаат на различни групи во опште-
ството, тие неминовно присвојуваат вредности од секоја од тие групи. Различни-
те комбинации на општествени групи на кои поединците им припаѓаат, надопол-
нети со личните вредности, создаваат бескраен број комбинации на лични и 
групни вредности. Според тоа, може да се заклучи дека секој човек поседува уни-
катен систем на вредности, врз основа на кој го изградува целокупност од погле-
ди и претстави за светот – нешто што се нарекува светоглед.

“Светогледот се однесува на индивидуалните и општествените културни вредно-
сти. Тој претставува вредносно-ориентирана филозофија за животот и генерална 
рамка за разбирање на светот. Светогледот нѐ информира за тоа како ги разбира-
ме и како дејствуваме врз основа на информациите што ги добиваме” 3. Поедине-
цот не може да изгради светоглед само врз основа на личните вредности, или врз 
основа на вредностите на една група кон која припаѓа. Неминовност е дека раз-
лични убедувања, ставови и однесувања ќе бидат под влијание на вредности од 
различно потекло. Најчесто ни самиот поединец не е во состојба да процени од 
каде доаѓа одредена вредност што ја поседува, или врз основа на која вредност се 
однесува на одреден начин. Сепак, во секојдневниот живот, системите на вредно-

сти и светогледите изградени врз нив честопати ги поедноставуваме и ги сведу-
ваме на припадност кон одредена група. Тоа најчесто го правиме кога оценуваме 
убедување или однесување на поединец кој припаѓа на видлива општествена 
група, особено на таква за која имаме одредено познавање или имаме изградено 
цврст став. Анализирајќи го однесувањето на единката низ призмата на групните 
вредности на само една група на која ѝ припаѓа, ризикуваме премногу да го поед-
ноставиме нејзиниот идентитет и да ја поистоветиме со идентитетот на групата. 
Доколку се работи за група за која имаме негативно мислење, таквото стереотип-
но оценување на поединецот претставува ризик за развивање предрасуди и, 
следствено, на дискриминирање. 

Категоризирањето на другите луѓе во групи врз основа на сопствените внатреш-
ни филтри, меѓу кои и вредностите, претставува когнитивна грешка која произле-
гува од природната потреба на мозокот да ги категоризира нештата со цел подо-
бро да ги разбере. Ваквиот начин на гледање на светот прераснува во проблем 
тогаш кога се занемаруваат личните идентитети и припадноста на поединецот и 
во други, не секогаш видливи групи. Вредносниот суд за личноста и нејзините 
постапки се донесува главно или ексклузивно врз основа на нејзината припад-
ност кон групата, без притоа суштински да се анализираат вистинските причини 
за нејзините убедувања или однесувања. Во етнонормативен свет таквите судови 
се донесуваат најчесто врз основа на културата и етничката група на која единка-
та ѝ припаѓа. Кога личноста што го донесува судот има етноцентричен светоглед, 
вредносните судови за другата култура автоматски се префрлуваат и на поедине-
цот. Тоа често резултира со лични, меѓучовечки конфликти и судири. 

Скалата на донесување заклучоци (Ladder of inference) е теоретски модел поста-
вен од психологот Крис Аргирис (Chris Argyris). Овој модел го опишува мисловни-
от процес преку кој од факт се доаѓа до акција, најчесто несвесно. Почнувајќи од 
реалноста, моделот опишува како личните вредности и ставови влијаат на селек-
тирањето и интерпретирањето на фрагменти од реалноста, на донесувањето 
заклучоци врз основа на нив и, веднаш потоа, на преземањето соодветни акции. 
Како интроспективен метод, моделот овозможува рефлектирање на сопствениот 
систем на вредности и на неговото влијание врз начинот на кој го гледаме светот 
и на кој се поставуваме кон него. Истовремено, користењето на овој модел при 
анализа на однесувањето на другите луѓе ни овозможува да дојдеме до вредно-
сти кои имаат суштинско влијание врз начинот на кој тие го гледаат светот. 

Користењето методи каков што е скалата на донесување заклучоци овозможува 
разбирање на ставовите, верувањата и однесувањата на другите личности како 
резултат на лични системи на вредности. Прифаќањето на тоа дека таквите систе-
ми на вредности се комбинација од лични и разновидни групни вредности прет-
ставува основа за разбирање на разновидноста базирана на вредности - како 
директна спротивност на разновидноста базирана на етнонормативни категории 
како култура, нација или етничка група. Таквиот пристап пак дава можност за 
воспоставување меѓучовечки релации и градење односи помеѓу две уникатни 
индивидуи, наместо помеѓу двајца претставници на две култури.

Кога една личност е свесна за сопствениот систем на вредности и за системот на 
вредности на другиот, тогаш се создадени се услови за лично поврзување врз 
основа на барем една од тие вредности, за разбирање и толеранција на различ-
ните вредности на другиот, како и на дејствувањата што произлегуваат од нив. 
Затоа, разновидноста базирана на вредности е многу значајна за мировното 
образование. 

Профил на учесници за кои е наменета работилницата  

Целна група на работилницата се млади луѓе на возраст од 18 до 30 години. Рабо-
тилницата се спроведува со полнолетни лица, бидејќи за разбирање на кон-
цептите и пристапите неопходно е поголемо животно искуство. Работилницата е 
особено адекватна за лица кои имаат силно чувство за групна припадност (на 
пример, кон политичка партија или ентичка група,) или за лица кои имаат силни 
негативни чувства кон други групни идентитети, како и за лица кои немале многу 
можности за интеракција со припадници на различни општествени групи. Соод-
ветноста за примена на ваков пристап кон мировното образование со овие лица 
произлегува од нивната потреба да ги разгледаат и разберат верувањата и одне-
сувањата на припадниците на други групи, надвор од етнонормативната, етно-
центрична призма. 
Поради темата и методологијата на работилницата, како и поради целната група 
за која е наменета, потребно е едукаторот да има претходно знаење и искуство за 
групна динамика, фасилитирање дискусии, менаџирање конфликтни ситуации и 
слично. Пред да ја раководи работилницата, едукаторот треба да помине низ 
интроспективен процес на спознавање на сопствените лични и групни вредно-
сти и на процесот на донесување заклучоци врз основа на селективната перцеп-
ција на реалноста и фактите, а преку користење на личните вредности. За таа цел, 
се препорачува едукаторот индивидуално да ги одработи предвидените вежби, 
користејќи ги алатките што се дел од работилницата, со цел да биде свесен за 
процесот низ кој ќе поминат и учесниците. 

План за работилница  

• Цел на работилницата: Да се зголеми прифаќањето на различностите   
 засновани на различни вредности. 
• Задачи:
  • Да се научи значењето на личните и групни вредности, начинот  
   на нивното создавање, поврзаноста и последиците од судирите  
   помеѓу нив.
  • Подобро да се разберат сопствените и туѓите вредности, систе  
   мите на вредности и светогледите изградени врз нив. 
  • Да се разбере влијанието на етничките вредности врз креи  
   рањето на етноцентричниот поглед на светот.
  • Да се разберат процесите што водат до одредени однесувања   
   врз основа на лични и групни вредности.
  • Да се зголеми свеста за причините за различните однесувања   
   на луѓето
• Очекувани резултати:
  • Зголемена свесност за сопствениот систем на вредности и одне 
   сувањата засновани на него.
  • Зголемено разбирање на туѓите однесувања како последица на  
   различните вредносни системи и светогледи.
  • Смалување на етноцентричните погледи на на светот.



Сесија 1 
Назив на сесијата  

Времетраење

Цел на сесијата

Задачи на сесијата

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Вовед во вредности

90 мин

Запознавање на учесниците со значењето на 
вредностите за поединецот и групата

- Учесниците да се запознаат со работил  
 ницата, програмата, целите и меѓусебно
- Учесниците да го рефлектираат сопстве  
 ниот систем на вредности
- Учесниците да се вклучат во процес на   
 групно креирање заеднички вредности
- Учесниците да се вклучат во воведна   
 дискусија за значењето на личните и   
 групните вредности и за начинот на   
 нивното формирање
- Учесниците да имаат разбирање за   
 целите на проектот и работилницата
- Учесниците да станат свесни за вредно  
 стите кои лично им се најзначајни
- Учесниците да станат свесни за предиз  
 виците што произлегуваат од процесот   
 на создавање групни вредности
Вовед во целите и програмата:  Обучувачот 
се претставува, им посакува добредојде на 
учесниците и прави краток вовед во проектот, 
во целите на работилницата и во програмата 
на сесиите. 
Воведна вежба за запознавање: Учесници-
те се претставуваат еден по еден, споделу-
вајќи го своето име и покажувајќи ѝ на група-
та еден симбол што го имаат претходно нацр-
тано, а што претставува нешто значајно за 
нив. Секој учесник накусо го објаснува зна-
чењето на симболот, како и личната вредност 
за која мисли дека е поврзана со него.
Лични вредности: Како подготовка за овој 
дел од  сесијата, обучувачот низ просторијата 
распоредува листови со напишани (или испе-
чатени) вредности – по една вредност на еден 
лист. Учесниците имаат 10-15 минути да про-
шетаат низ просторијата и да си запишат 
десет вредности од понудените што ги смета-
ат за најзначајни за нив лично.
Дискусија за вредностите: Обучувачот 
потоа ги дели учесниците во мали групи (4-5 
учесници по група). Во групите, учесниците 
треба да се договорат за 5 најзначајни заед-
нички вредности. Постапката се повторува 
уште еднаш, со друг состав на групите.



Сесија 2
Назив на сесијата  
Времетраење
Цел на сесијата

Задачи на сесијата

Вовед во светогледи засновани на вредности
90 мин
Учесниците треба да разберат како се форми-
раат светогледи засновани на системи на 
вредности 
- Учесниците треба да разберат што се   
 индивидуални и групни вредности,   
 вклучувајќи ги и етничките вредности;   
 како тие се создаваат и како си влијаат   
 меѓусебно
- Учесниците треба да разберат што е тоа  
 светоглед и како истиот се создава врз   
 основа на воспоставен систем од вред  
 ности

Рефлексија на процесот: Повторно во голема 
група, обучувачот ги води учесниците низ 
фасилитирана рефлексија на целата вежба, 
односно на индивидуалната и на групната 
работа. 
Прашања за рефлексија:
- Дали беше тешко да се изберат 10   
 најважни вредности?
- На кој начин ги биравте вредностите?
- Дали веќе бевте свесни за некои од   
 вашите најзначајни вредности?
- Каков беше процесот на договарање на  
 заедничките вредности во групата? На   
 кој начин ги избравте вредностите?
- Какво беше чувството кога требаше да   
 се откажете од некоја од вашите вредно 
 сти и/или да прифатите туѓа?
- Дали процесот беше различен првиот и  
 вториот пат? Какво беше чувството да се  
 напушти еден збир на групни вредности  
 за да се договори нов,  со други лица?
Цели и програма на работилницата напиша-
ни на видливо место во просторијата, или 
испечатени во по еден примерок за секој 
учесник. Листови со испринтани (или испиша-
ни) вредности.
Евалуација на оваа сесија ќе се спроведе на 
ниво на чувства. На крајот на сесијата, обучу-
вачот ги прашува учесниците да споделат 
како се чувствуваат, по што секој има можност 
(но не мора) накусо да ги сподели своите чув-
ства.  
Анекс 1: Список на вредности 

Потребни материјали

Начин на евалуација

Анекси и корисна литература



- Учесниците треба да го истражат и раз  
 берат системот на вредности, врз    
 основа на кој е изграден нивниот свето  
 глед – вредносна перспектива 
- Зајакната свест за значењето на инди  
 видуалните и групните вредности, вклу  
 чувајќи ги етничките вредности
- Зголемено разбирање за врската меѓу   
 светогледот и системот на вредности
- Зголемено разбирање за значењето на   
 сопствениот светоглед
Вовед во вредности – Врз основа на иску-
ството од претходната сесијата и со помош од 
учесниците, обучувачот прави краток вовед 
во значењето на вредностите, за разликата 
помеѓу личните и групни вредности, за зна-
чењето на етничките вредности, за начинот 
на создавање на вредностите, за последиците 
од судирот на лични и групни вредности итн.
Вежба со морална дилема – На учесниците 
им се презентира морална дилема со лост 
(види анекс 2), која прикажува ситуација во 
која учесникот треба да избере дали да повле-
че лост и да го промени движењето на возот, 
убивајќи едно лице, или ќе го остави да се 
движи по првичната патека, убивајќи пет 
лица. Учесниците треба да заземат позиција 
во согласност со нивниот избор, а потоа и да 
објаснат зошто го направиле тој избор, без да 
се убедуваат меѓусебно.
Вовед во светогледи – Со помош од учесни-
ците, обучувачот објаснува како се формираат 
светогледите и какво влијание врз нив имаат 
системот на вредности што го има индивидуа-
лецот или групата. Во овој дел обучувачот 
користи примери од вистинскиот живот и од 
вежбите и дискусиите од претходната сесија.
Вовед во дебата – Обучувачот ја најавува 
следната активност од сесијата: Дебата по 
морални прашања од аспект на различни 
вредносни перспективи – светогледи. За 
потребите на активности обучувачот ја дели 
групата во 4-6 мали групи. Како подготовка за 
дебатата, учесниците имаат 30 минути за да се 
договорат за заеднички вредносен систем на 
светогледот што ќе го претставуваат во деба-
тата. Светогледот и системот на вредности врз 
кој е заснован не мора да бидат исти со нив-
ните. 
Прашања кои на учесниците ќе им помогнат 
да го развијат својот светоглед:
- Кои се основните вредности врз кои се   
 базираат дејствата?

Очекувани резултати

Насоки за псроведување  



- Која е смислата на човечкиот живот?
- Какво општество е идеално општество?
Подготовка за темите за дебата – Откако ќе 
го истражат и разберат светогледот што им е 
доделен, учесниците ги добиваат темите за 
дебата и имаат дополнително време за да 
подготват аргументи. Можни теми за дебата:
- Мешаните бракови треба да се избегну  
 ваат за да не дојде до културна асимила  
 ција на етничкото малцинство 
- Оправдано е националните политики да  
 се носат врз основа на етничкиот    
 наратив кој е доминантен во 
 општеството 
- Индивидуалните потреби треба да   
 бидат над националните интереси 
- Позитивната дискриминација е секогаш  
 оправдана при обезбедување услуги во  
 општеството 
- Во интерес на растот на националното   
 богатство, локалното население не   
 треба да има право да одлучува за кори  
 стење на локалните ресурси 
- За да се спречат меѓуетнички судири,   
 оправдано е сегрегирање на етничките  
 групи во различни локации и институ  
 ции (на пример, во училишта)
- На луѓето не треба да им бидат ускрате  
 ни никакви услуги, без оглед на религи  
 озната припадност на мнозинството 
- Обврска на поединецот е да го научи 
јазикот што го зборува доминантното населе-
ние на територијата во која живее
Слика што ја покажува моралната дилема со 
воз и лост – нацртана или на проектор
На почетокот на сесијата учесниците ќе се 
рефлектираат на претходната сесија и на тој 
начин ќе направат евалуација на претходно 
стекнатото знаење
Слика со морална дилема со воз и лост

Потребни материјали

Начин на евалуација

Анекси и корисна литература

Сесија 3
Назив на сесијата  
Времетраење
Цел на сесијата

Задачи на сесијата

Дебата на светогледи
90 минути
Учесниците да разберат светогледи заснова-
ни на различни системи на вредности
- Да им се даде на учесниците можност да  
 застапуваат ставови и гледишта на   
 разни теми што се разликуваат од нив  
 ните лични



- Да им се даде можност на учесниците да  
 слушнат аргументирани гледишта што   
 се засновани на различни системи на   
 вредности
- Да се согледаат тешкотиите во разби  
 рањето на гледиштата засновани на   
 различни вредности и да се направи   
 обид да се разбере од каде потекнуваат
- Подобрено разбирање за вредностите и  
 сфаќањата на еден светоглед
- Подобрено разбирање за причините   
 поради кои луѓето имаат различни   
 сфаќања и гледишта
- Зајакната свесност за сопствените све-
тоглед и систем на вредности, како и слично-
стите и разликите со другите
Дебата за морални прашања – Поделени во 
4-6 мали групи, учесниците дебатираат за раз-
лични вредносни перспективи – светогледи. 
Секоја група дебатира со две други групи и 
има трипати по 1,5 минути време да ја аргу-
ментира позицијата. За време на дебатата, 
членовите на другите тимови можат да изра-
зат поддршка на едниот или другиот тим 
преку просторно позиционирање зад/до нив.
Рефлексија на дебатата – По завршувањето 
на сите дебати, обучувачот ги води учесници-
те низ процес на рефлексија на искуството.
Прашања за рефлексија:
- Како го изградивте заедничкиот свето-  
 глед?
- Како ги смисливте аргументите за пози  
 цијата што ја застапувате?
- Според вас, кои се главните вредности   
 на кои се заснова позицијата што ја   
 застапувавте?
- Дали имаше судир помеѓу вашите   
 лични вредности и ставови со оние што  
 требаше да ги застапувате? 
- Какво беше чувството да се застапува   
 позиција различна од вашата?
- Дали сега, по дебатата, имате подобро   
 разбирање за светогледите различни од  
 вашите?
- Дали можете да направите врска помеѓу  
 дебатата и позициите што ги имаат   
 одредени општествени групи, како на   
 пример етничките групи? 
Личен светоглед – По рефлексијата, учесни-
ците излегуваат од улогите и на другите учес-
ници им ги објаснуваат светогледите што тие 
ги застапувале. Потоа заземаат позиција во 
просторот според нивните лични системи на 

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  



Сесија 4

вредности и светогледи. Учесниците можат да 
застанат до еден од шесте светогледи или во 
близина на два или повеќе, во согласност со 
нивните системи на вредности. Следува 
кратка дискусија.
Листови со испринтани или напишани теми 
за дебата и со правилата за дебата.  
Евалуација на оваа сесија ќе се спроведе прво 
на ниво на чувства. На крајот на сесијата, обу-
чувачот ги прашува учесниците да споделат 
како се чувствуваат, по што секој има можност 
(но не мора) накусо да сподели. Потоа, преку 
прашањата за рефлексија, едукаторот прове-
рува дали учесниците имаат стекнато знаење 
што може да се поврзе со реалноста.
 индивидуални и групни вредности,   
 вклучувајќи ги и етничките вредности;   
 како тие се создаваат и како си влијаат   
 меѓусебно
- Учесниците треба да разберат што е тоа  
 светоглед и како истиот се создава врз   
 основа на воспоставен систем од вред  
 ности
 вклучувајќи ги и етничките вредности;   
 како тие се создаваат и како си влијаат   
 меѓусебно
- Учесниците треба да разберат што е тоа  
 светоглед и како истиот се создава врз   
 основа на воспоставен систем од вред  
 ности

Потребни материјали 

Начин на евалуација

Назив на сесијата  
Времетраење
Цел на сесијата

Задачи на сесијата

Разновидноста заснована на вредности
90 мин
Учесниците да ја разберат важноста на разно-
видноста заснована на вредности
- Да се разбере што значи и како изгледа  
 разновидност заснована на вредности
- На учесниците да им се презентира ска-  
 лата на донесување заклучоци како   
 модел за разбирање на различните одне- 
 сувања и да се разгледаат можности за   
 нејзина примена во секојдневниот живот
- Учесниците да го сумираат она што го   
 научиле и да си постават цели за поната 
 мошно истражување на темата
- Зголемена свесност за значењето на раз 
 новидноста заснована на вредности
- Научен и извежбан модел на скала за   
 донесување заклучоци
- Свесност за наученото и планирани   
 чекори за понатамошно учење



Дискусија за разновидноста заснована на 
вредности – Врз основа на искуството од прет-
ходните три сесии и со помош од учесниците, 
обучувачот отвора дискусија за значењето на 
разновидноста заснована на вредности. При-
мери за разновидност заснована на вредности 
се користат од самата работилница и од реал-
ниот живот. Во текот на дискусијата, учесници-
те имаат можност да споделат како тие се чув-
ствуваат во врска со оваа разновидност и да 
споделат примери од нивниот живот.
Скала на донесување заклучоци – Презента-
ција на моделот за скала на донесување заклу-
чоци (Ladder of inference). Со користење на 
визуелен модел (види анекс 3), обучувачот 
прави куса презентација на овој модел кој 
преку 7 чекори (фази) објаснува како луѓето 
преземаат акции (однесувања) врз основа на 
селективната перцепција на реалноста и фак-
тите, а преку користење на личните вредности. 
Обучувачот објаснува како преку овој модел 
може да се разберат навидум нерационалните 
и неморални однесувања на другите. За време 
на презентацијата учесниците имаат можност 
да постават прашања или да споделат лични 
примери.
Вежбање во групи – Во мали групи, учесници-
те вежбаат како изгледа моделот со скала за 
донесување заклучоци во реалноста, најпрво 
користејќи го сопствениот тек на размислу-
вање, а потоа и примери за други лица. На 
крајот од групниот процес учесниците ги спо-
делуваат резултатите од својата работа и диску-
тираат за можната примена на овој модел во 
секојдневниот живот во две насоки: за поголе-
ма свесност за своето однесување и за поголе-
мо разбирање на туѓото.
Индивидуална рефлексија на наученото – 
Пред крајот на сесијата учесниците имаат 
време индивидуално да се рефлектираат на 
сите активности во текот на денот и да го суми-
раат она што го научиле во три точки. Во рамки 
на истата вежба, учесниците определуваат и 
три дополнителни или нови прашања што ги 
имаат на крајот на работилницата, поврзани со 
темата.
Евалуација – Како последна активности од 
работилницата,, учесниците ја оценуваат рабо-
тилницата на два начини – прво вербално а 
потоа и пишано. На крај обучувачот ја затвора 
работилницата и им се заблагодарува на учес-
ниците. 



Скала на донесување на заклучоци (нацртана 
или проектирана), диксит-карти, евалуациони 
формулари
На оваа сесија учесниците ќе направат евалуа-
ција на целата работилница на две нивоа – 
како се чувствувале и што научиле. За вербал-
ната евалуација учесниците бираат од дик-
сит-картите. Секој учесник избира по една 
карта која визуелно отсликува како се чувству-
ва на крајот на работилницата и накусо го 
објаснува нејзиното значење. За пишувана 
евалуација, учесниците користат испечатени 
или онлајн формулари. 
Модел на скала за донесување заклучоци

Потребни материјали

Начин на евалуација

Анекси и корисна 
литература



Заклучок
Кога се зборува за разновидност обично се мисли на разновидноста на раси, кул-
тури, етнички и религиски групи. Речникот Кембриџ на англиски јазик ја дефини-
ра разновидноста (diversity) како „мешавина од раси и религии содржани во една 
група луѓе”. Вака дефинираната разновидност има големо значење во промо-
цијата на толеранцијата и прифаќањето на луѓе од други култури, но истовреме-
но е многу ограничувачка. Разновидноста, сфатена како збир од луѓе што при-
паѓаат на различни групи, ја занемарува индивидуалната разновидност на чове-
кот, како уникатна единка што има сопствен поглед на светот, изграден врз 
основа на сопствените лични вредности и мноштвото групи на кои им припаѓа. 

Како концепт што често се користи во политиката и општествените науки, разно-
видноста обично не се анализира и критикува, туку е општоприфатена како дел 
од реалноста и како нешто што е неизбежно да се прифати. Таквата аура на недо-
пирливост уште повеќе го зајакнува утврденото разбирање за значењето на раз-
новидноста, без да се размислува критички во врска со неа. Со тоа се губи можно-
ста за изградб на личен став кон разновидноста и истата да се разбере како вред-
ност што треба да се прифати и негува. Некритичкото гледање на разновидноста 
само низ призмата на видливите општествени групи претставува основа за раз-
вивање на стереотипи и дискриминација, маргинализација на помалите (и 
помалку видливи) групи, како и занемарување на значењето на единката во 
општеството.

Во рамки на оваа работилница, разбирањето на разновидноста се темели на 
дефиницијата на Queensborough Community College. Според нив, „разновидноста 
е нешто повеќе од препознавање и/или толерирање на различноста. Разновид-
носта е збир од свесни практики кои вклучуваат:
- Разбирање и почитување на меѓузависноста на човештвото, културите и   
 природната околина.
- Имплементирање на заемна почит за квалитетите и искуствата што се раз 
 лични од сопствените.
- Прифаќање дека разновидноста не значи само тоа да се имаат различни   
 карактеристики, туку и различни начини на разбирање.
- Препознавање на тоа дека личната, културната и институционалната дис-  
 криминација создава и одржува привилегии за едни, а неповолна положба  
 за други.
- Градење сојузништва преку разликите, со цел заеднички да се работи на   
 искоренување на дискриминацијата.4 

Разновидноста се однесува на разбирање на светот како збир на единки кои 
имаат уникатни лични искуства и припадности кон различни групи од кои секоја 
има споделени искуства и релации меѓу индивидуалните членови. Ваквото 
широко поимање на разновидноста можеби создава висок степен на неодреде-
ност, што за многу луѓе може да е непријатно, но претставува основа за созда-
вање и негување на заемно почитување, разбирање и прифаќање на индивиду-
алните членови на општеството.

  4 https://www.qcc.cuny.edu/diversity/definition.html



Анекс 1. Предлог листа на вредности

Прифаќање
Постигнување
Отчетност
Точност
Прилагодливост
Алтруизам
Амбициозност
Асертивност
Внимателност
Баланс
Убавина
Храброст
Совршеност
Смиреност
Компетентност
Сигурност
Предизвик
Хуманост
Чистота
Комфорт
Посветеност
Комуникација
Заедништво
Самоувереност
Конзистентност
Контрола
Решителност
Соработка
Креативност
Кредибилитет
Љубопитност
Развој
Дисциплина
Достоинство
Ефикасност
Ентузијазам
Емпатија
Етичност
Еднаквост
Издржливост
Искуство
Правичност
Семејство
Бестрашност

Верност
Слобода
Забава
Генијалност
Дарежливост
Благодарност
Интелигенција
Хумор
Хармонија
Здравје
Надеж
Чест
Искреност
Имагинација
Независност
Индивидуалност
Иновација
Остроумност
Интегритет
Интуитивност
Радост
Правда
Знаење
Лидерство
Учење
Логика
Љубов
Лојалност
Зрелост
Мотивација
Разумност
Умереност
Отвореност
Оптимизам
Ред
Оригиналност 
Трпеливост
Оригиналност
Мир
Игривост
Моќ
Продуктивност
Разум
Професионалност

Смисла
Квалитет
Почит
Чувствителност
Духовност
Воздржување
Ризикување
Задоволство
Безбедност
Самоодржливост
Сигурност
Несебичност
Солидарност
Спокојство
Едноставност
Приватност
Спонтаност
Стабилност 
Осаменост
Сила
Структура
Успех
Поддршка
Изненадување
Талент
Тимска работа
Темелност
Навременост
Исцрпност
Толеранција
Вистина
Доверба
Верба
Цврстина
Традиционалност
Транспарентност
Уникатност 
Обединетост
Енергетичност
Победа
Визионерство
Виталност
Богатство
Мудрост
Понизност



Анекс 2. Морална дилема со воз 

Се наоѓате пред свртница кадешто со помош на лост треба да го насочите дви-
жењето на возот кој доаѓа.  Возот се приближува и на ваша команда треба да про-
должи да се движи или право по шините, каде што се заврзани 5 луѓе, или по 
шините на левата страна, на кои има врзано само еден човек. Ако го пуштите 
возот да се движи право, тој ќе ги прегази петтемина врзани, а ако го пуштите да 
се движи кон лево, ќе го прегази едниот. 

На која страна ќе го насочите движењето на возот?



Анекс 3. Модел на скала за донесување 
       заклучоци 

Верувања

Заклучоци

Претпоставки

Толкувана реалност

Селектирана реалност

Реалност и факти



Vlerat janë kategori abstrakte filozofike, mbi të cilat bazohet kuptimi njerëzor për veten 
dhe botën. Si një nga konceptet themelore në filozofi, vlerat paraqesin çështje të 
rëndësishme, të cilat në teori i adresojnë shumë mendimtarë, si në të kaluarën ashtu 
edhe sot. Çështja e vlerave, e origjinës, kuptimit dhe vendit të tyre në të gjithë realitetin 
ka qenë një nga çështjet kryesore që nga fillimi i filozofisë si shkencë. Por vlerat 
gjithashtu kanë një ndikim të rëndësishëm praktik në jetën e përditshme të individit 
dhe komunitetit. Kuptimi jonë ndaj realitetit është i bazuar në sistemin e vlerave me të 
cilat jetojmë, ndërkaq si rezultat i ndikimit të tyre, ndërtohet marrëdhënia jonë me 
pjesën tjetër të shoqërisë dhe pjesët përbërëse të saj. Si pasojë, vlerat luajnë rol 
qendror edhe në shoqëri, si një komunitet i përbërë nga individë të cilët jo vetëm që 
kanë sistemet e tyre të vlerave, por gjithashtu ndërtojnë së bashku vlerat dhe sjelljet e 
grupeve bazuar mbi ato. Kjo është arsyeja pse çdo analizë serioze e marrëdhënieve 
midis individëve dhe grupeve në shoqëri duhet të merret në mënyrë të 
pashmangshme me çështjen e vlerave personale dhe të grupeve. 

"Vlerat janë standardet, përkatësisht idealet me të cilat vlerësojmë veprimet, njerëzit, 
gjërat dhe situatat".1 Duke përdorur vlerat, përcaktojmë se çfarë është e rëndësishme 
për ne në jetë dhe si do t'i qasemi gjërave dhe njerëzve të tjerë. Pa to, nuk do të mund 
të bënim gjykime të vlefshme për atë që është e mirë dhe e keqe, çfarë është e drejtë 
dhe e gabuar. Ato janë "reflektim i vetëdijes sonë për jetën, për marrëdhëniet 
njerëzore dhe për veprimet tona".2 .. Prandaj, vlerat janë motivi themelor për sjelljen 
dhe veprimet e individit në shoqëri. 

Njerëzit kanë shumë vlera, siç janë përgjegjësia, toleranca, guximi, suksesi, besnikëria, 
etj. Vlerat mund të klasifikohen në mënyra të ndryshme sipas disa kritereve, por për 
nevojat e kësaj punëtorie është e rëndësishme të bëhet dallimi midis vlerave personale 
dhe atyre të grupeve. Vlerat personale janë besime individuale që ka një individ, dhe 
vlerat e grupeve përbëhen nga vlerat individuale të shumë individëve. Vlerat e 
ndryshme personale janë arsyeja pse, për shembull, disa njerëz e vlerësojnë më 
shumë familjen dhe e organizojnë jetën e tyre në një mënyrë që do t'i lejonte ata të 
kalojnë më shumë kohë me të afërmit, ndërsa njerëzit e tjerë i japin përparësi suksesit 
profesional dhe kalojnë më shumë kohë në punë. Nga ana tjetër, vlerat e grupeve janë 
kuptimet dhe besimet e përbashkëta që i ndajnë anëtarët e një komuniteti. Identiteti i 
grupit dhe ndjenja e përkatësisë ndërtohen mbi vlera të tilla të përbashkëta. Vlerat e 
grupeve përcaktojnë të kuptuarit e komunitetit për fenomenet shoqërore, të tilla si 
drejtësia dhe barazia. Prandaj shpesh herë emërohen edhe si vlera morale dhe 
politike.

Përveç vlerave personale, secili person posedon vlera të ndryshme në grup, të fituara 
në bazë të grupeve të cilave i përket. Disa vlera të grupeve krijohen në bashkësitë më 
të gjera shoqërore, të tilla si kombet dhe kulturat. Vlera të tilla, për shembull, bazohen 
në patriotizëm, ose në kuptimin e rolit gjinor në një shoqëri. Vlerat e tjera të grupeve 
krijohen në grupe më të vogla, të tilla si një qytet specifik ose pjesë e një qyteti. Vlerat 
e grupeve krijohen gjithashtu në profesione (të tilla si Betimi i Hipokratit në mjekësi), në 
grupe fetare, parti politike dhe bashkësi të tjera shoqërore bazuar në kritere të 
ndryshme. 

Një segment i rëndësishëm i vlerave të grupeve janë vlerat etnike, përkatësisht ato 
vlera të cilat i ndajnë anëtarët e një grupi etnik. Vlerat etnike ndërtojnë sisteme vlerash, 
të cilat jo vetëm që 

1 Dr. Joe Lau dhe Dr. Jonathan Chan, Critical thinking web: https://philosophy.hku.hk/think/value/values.php
2 Dejan Donev, Hyrje në etikë, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi ”Shkup, faqja 85



3 Carter, RT, & Helms, JE (1990). White attitudes and cultural values. 

përcaktojnë përkatësinë në një grup etnik, por gjithashtu përforcojnë identitetin etnik. 
Vlerat të tilla shpesh shoqërohen me tradita, zakone, norma, tabu dhe praktika fetare 
dhe si të tilla diktojnë drejtpërdrejt sjelljen e anëtarëve të bashkësive etnike. Sa më të 
rëndësishme të jenë vlerat etnike në identitetin personal të një personi, aq më të 
theksuara janë veprimet e bazuara mbi to, krahasuar me veprimet që dalin nga 
sistemet e tjera të vlerave, të cilat janë pjesë e personalitetit të individit. Ndonjëherë 
vlera të ndryshme shkaktojnë konflikt të brendshëm tek personi. Një shembull i këtij 
lloji të konfliktit të vlerës, janë anëtarët e grupeve etnike që janë pakicë në një vend të 
caktuar, ku një pjesë e identitetit të tyre janë edhe vlera kombëtare. 

Konflikt tjetër që ndodh me vlerat etnike është ai i shkaktuar nga proceset e 
ndërveprimit ndërmjet grupeve të ndryshme etnikë me madhësi dhe fuqi të ndryshme. 
Konflikte më pak të forta të këtij lloji ndodhin në proceset që çojnë drejt integrimit dhe 
krijimit të shoqërive multi-kulturore, ndërsa më intensive në proceset që çojnë drejt 
asimilimin kulturor. 

Vlerat etnike janë në thelbin e etnocentrizmit. Gjatë vlerësimit të grupeve të tjera 
etnike, individët udhëhiqen nga standardet e përcaktuara për grupin e tyre etnik, i cili 
përfshin, mes të tjerash edhe vlerat. Prandaj, pikëpamja etnocentrike e botës 
përcaktohet nga vlerat qendrore të grupit etnik. Vlerat etnike janë në fakt tregues për 
vlerësimin e grupeve të tjera etnike, kështu që sipas afërsisë së tyre grupi tjetër etnik 
mund të vlerësohet si pak a shumë i përshtatshëm. 

Meqenëse njerëzit i përkasin grupeve të ndryshme në shoqëri njëkohësisht, ata në 
mënyrë të pashmangshme adoptojnë vlerat nga secili prej atyre grupeve. Kombinimet 
e ndryshme të grupeve shoqërore të cilave u përkasin individët, të plotësuara me vlera 
personale, krijojnë numër të pafund kombinimesh të vlerave personale dhe të 
grupeve. Prandaj, mund të konkludohet se secili person ka sistem unik vlerash, mbi 
bazën e të cilit ndërton tërësi pikëpamjesh dhe idesh rreth botës - diçka që quhet 
botëkuptim.

"Botëkuptimi u referohet vlerave kulturore individuale dhe shoqërore. Paraqet filozofi 
të jetës e orientuar drejt vlerës dhe një kornizë e përgjithshme për të kuptuar botën. 
Botëkuptimi na informon për mënyrën se si ne i kuptojmë dhe si veprojmë bazuar në 
informacionet që i pranojmë".3  Individi nuk mund të ndërtojë botëkuptim vetëm në 
bazë të vlerave personale, ose në bazë të vlerave të një grupi të cilit i përket. Është e 
pashmangshme se besimet, qëndrimet dhe sjelljet e ndryshme do të ndikohen nga 
vlera me origjinë të ndryshme. Zakonisht, as vetë individi nuk është në gjendje të 
vlerësojë se nga vjen një vlerë e caktuar të cilën e posedon, ose në bazë të së cilës vlerë 
sillet në një mënyrë të caktuar. Sidoqoftë, në jetën e përditshme, shpesh i thjeshtojmë 
sistemet e vlerave dhe botëkuptimet e ndërtuara mbi to dhe i reduktojmë në 
përkatësinë ndaj një grupi të caktuar. Zakonisht e bëjmë këtë kur vlerësojmë besimet 
ose sjelljen e individit që i përket një grupi të dukshëm shoqëror, veçanërisht për të 
cilën kemi njohuri ose për të cilën kemi ndërtuar qëndrim të fortë. Duke analizuar 
sjelljen e individit përmes prizmit të vlerave të grupit, vetëm të një grupi të cilit i përket, 
rrezikojmë ta thjeshtojmë shumë identitetin e tij dhe ta identifikojmë atë me identitetin 
e grupit. Nëse është grup për të cilin kemi mendim negativ, vlerësim i tillë stereotip i 
individit paraqet rrezik për zhvillimin e paragjykimeve dhe, rrjedhimisht, të 
diskriminimit. 



Kategorizimi i njerëzve të tjerë në grupe bazuar në filtrat e tyre të brendshëm, përfshirë 
vlerat, është gabim kognitiv që rezulton nga nevoja natyrore e trurit për të kategorizuar 
gjërat në mënyrë që t'i kuptojë më mirë ato. Kjo mënyrë e shikimit të botës shndërrohet 
në problem kur identitetet personale dhe përkatësia e individit neglizhohen dhe në 
grupe të tjera, jo gjithmonë të dukshme. Gjykimi mbi vlerën e personit dhe veprimet e tij 
bëhet kryesisht ose ekskluzivisht në bazë të përkatësisë së tij në grup, pa analizuar në 
thelb arsyet e vërteta të besimeve ose sjelljeve të tij. Në botën etno-normative gjykime të 
tilla zakonisht bëhen në bazë të kulturës dhe grupit etnik të cilit individi i përket. Kur 
personi që bën gjykimin ka botëkuptim etnocentrik, gjykimet për vlerat e kulturës tjetër 
transferohen automatikisht tek individi. Kjo shpesh rezulton në konflikte dhe përplasje 
personale, ndër-personale. 

Shkalla e konkluzionit (Ladder of inference) është model teorik i zhvilluar nga psikologu 
Chris Argyris. Ky model përshkruan procesin e mendimit përmes të cilit ndërmerren 
veprime, shpesh pa vetëdije. Duke u nisur nga realiteti, modeli përshkruan sesi vlerat 
dhe qëndrimet personale ndikojnë në zgjedhjen dhe interpretimin e fragmenteve të 
realitetit, përfundimin e bërë bazuar mbi to dhe, menjëherë pas kësaj, ndërmarrjen e 
veprimeve të duhura. Si një metodë introspektive, modeli mundëson pasqyrimin e 
sistemit tonë të vlerave dhe ndikimin e tij mbi mënyrën se si e shohim botën dhe 
mënyrën se si i qasemi asaj. Njëkohësisht, përdorimi i këtij modeli gjatë analizimit të 
sjelljes së njerëzve të tjerë na lejon të arrijmë te vlerat të cilat kanë ndikim thelbësor në 
mënyrën se si ata e shohin botën. 

Përdorimi i metodave të tilla siç është shkalla e konkluzioneve lejon kuptimin e 
qëndrimeve, besimeve dhe sjelljeve të të tjerëve si rezultat i sistemeve personale të 
vlerave. Pranimi i asaj se sisteme të tilla të vlerave paraqesin kombinim të vlerave 
personale dhe vlera të ndryshme të grupeve është baza për të kuptuar larminë bazuar 
mbi vlera - si e kundërta e drejtpërdrejtë e diversitetit etno-normativ si kulturë, komb ose 
grup etnik. Qasja e tillë, nga ana tjetër, ofron mundësi për krijimin e relacioneve ndër 
njerëzore dhe ndërtimin e raporteve ndërmjet dy individëve unik, në vend ndërmjet dy 
përfaqësuesve të dy kulturave. Kur një person është i vetëdijshëm për sistemin e tij të 
vlerave dhe sistemin e vlerave së tjetrit, atëherë krijohen kushte për lidhje personale 
bazuar në të paktën njërën nga ato vlera, për kuptimin dhe tolerancën e vlerave të 
ndryshme të tjetrit, si dhe veprimet që rrjedhin prej tyre. Prandaj, diversiteti i bazuar në 
vlera është shumë i rëndësishëm për arsimin për paqen. 

Profili i pjesëmarrësve për të cilët është dedikuar punëtoria

Grupi i synuar i punëtorisë janë të rinjtë e moshës 18 deri në 30 vjeç. Punëtoria zhvillohet 
me persona të rritur, sepse për të kuptuar konceptet dhe qasjet, është e nevojshme më 
shumë përvojë jetësore. Punëtoria është veçanërisht e përshtatshme për njerëzit që 
kanë ndjenjë të fortë të përkatësisë në grup (për shembull, ndaj partisë politike ose grup 
etnik) ose për njerëzit që kanë ndjenja të forta negative ndaj grupeve me identitet tjetër, 
si dhe për njerëzit që nuk kanë pasur shumë mundësi për të bashkëvepruar me anëtarë 
të grupeve të ndryshme shoqërore. Përshtatshmëria e zbatimit të një qasjeje të tillë për 
arsimin për paqen me këta individë buron nga nevoja e tyre për të shqyrtuar dhe kuptuar 
besimet dhe sjelljet e anëtarëve të grupeve të tjera, jashtë prizmit etno-normativ, 
etnocentrik. 
Për shkak të temës dhe metodologjisë së punëtorisë, si dhe për shkak të grupit të synuar 
për të cilin është dedikuar, është e nevojshme që edukatori të ketë njohuri dhe përvojë 
paraprake për dinamikën e grupit, lehtësimin e diskutimeve, menaxhimin e situatave të 
konfliktit dhe të ngjashme. Para se të udhëheqë punëtorinë, edukatori duhet të kalojë 
nëpër një proces introspektiv të njohjes së vlerave të tyre personale dhe grupore dhe 
procesin e nxjerrjes së konkluzioneve bazuar në perceptimin selektiv të realitetit dhe 



fakteve, përmes përdorimit të vlerave personale. Për atë qëllim, rekomandohet 
edukatori individualisht të kryejë ushtrimet e planifikuara, duke përdorur mjetet që janë 
pjesë e punëtorisë, në mënyrë që të jetë i vetëdijshëm për procesin që do të kalojnë 
pjesëmarrësit. 

Plan për punëtorinë 

• Qëllimi i punëtorisë: Të rritet pranimi i dallimeve bazuar në vlera të ndryshme. 
• Detyrat:
 o Të mësohet rëndësia e vlerave personale dhe grupore, mënyra e krijimit të  
  tyre, lidhja dhe pasojat nga konfliktet midis tyre.
 o Për të kuptuar më mirë vlerat personale dhe të njerëzve të tjerë, sistemet e  
  vlerave dhe botëkuptimet e ndërtuara mbi to. 
 o Të kuptohet ndikimi i vlerave etnike mbi krijimin e botëkuptimit etnocentrik.
 o Të kuptohen proceset që rezultojnë me sjellje të caktuara bazuar në vlerat  
  personale dhe të grupeve.
 o Të rritet ndërgjegjësimi për shkaqet e sjelljeve të ndryshme të njerëzve
• Rezultatet e pritura:
 o Rritja e vetëdijes për sistemin e vlerave personale dhe sjelljet e bazuara 
  mbi të.
 o Zmadhimi i kuptimit të sjelljeve të njerëzve të tjerë si pasojë e sistemeve të  
  ndryshme të vlerës dhe botëkuptimeve.
 o Reduktimi i pikëpamjeve etnocentrike të botës.



Emri i sesionit 
Kohëzgjatja
Qëllimi i sesionit

Detyrat e sesionit

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

Hyrje në vlerat
90 min
Njohja e pjesëmarrësve me domethënien e vlerave 
për individin dhe grupin
- Pjesëmarrësit të njihen me punëtorinë,   
 programin, qëllimet dhe me njëri-tjetrin
- Pjesëmarrësit të reflektojnë në sistemin e   
 tyre të vlerave
- Përfshini pjesëmarrësit në procesin gjatë   
 krijimit të grupeve të vlerave të përbashkëta
- Përfshini pjesëmarrësit në një diskutim hyrës  
 në lidhje me rëndësinë e vlerave personale  
 dhe të grupeve dhe për mënyrën se si ato   
 formohen
- Pjesëmarrësit të dinë për qëllimet e projektit  
 dhe punëtorisë
- Pjesëmarrësit të bëhen të vetëdijshëm për  
 vlerat që janë më të rëndësishme për ta   
 personalisht
- Pjesëmarrësit të bëhen të vetëdijshëm për  
 sfidat që dalin nga procesi i krijimit të vlerave  
 të grupit
Hyrje në qëllimet dhe programin: Trajneri 
prezanton veten, ju uron mirëseardhje 
pjesëmarrësve dhe bën prezantim të shkurtër të 
projektit, në qëllimet e punëtorisë dhe programin e 
sesioneve.  
Ushtrimi hyrës për njoftim: Pjesëmarrësit 
prezantojnë veten një nga një, duke treguar emrin e 
tyre dhe duke i treguar grupit simbolin që kanë 
vizatuar më parë, që praqet diçka të rëndësishme 
për ta. Secili pjesëmarrës shpjegon shkurtimisht 
kuptimin e simbolit, si dhe vlerën personale që ai / 
ajo mendon se ka lidhje me të.
Vlerat personale: Si përgatitje të kësaj pjese të 
sesionit, trajneri shpërndan në hapësirën fletë me 
vlera të shkruara (ose të shtypura) - një vlerë në një 
fletë. Pjesëmarrësit kanë 10-15 minuta të ecin 
nëpër hapësirën dhe të shkruajnë dhjetë nga vlerat 
e ofruara që ata i konsiderojnë më të rëndësishme 
për ta personalisht.
Diskutimi mbi vlerat: Trajneri pastaj i ndan 
pjesëmarrësit në grupe të vogla (4-5 pjesëmarrës 
për grup). Në grupet, pjesëmarrësit duhet të bien 
dakord për 5 vlerat më të rëndësishme të 
përbashkëta. Procedura përsëritet edhe një herë, 
me një përbërje të ndryshme të grupeve.
Reflektimi i procesit: Përsëri në grup të madh, 
trajneri udhëzon pjesëmarrësit përmes një 
reflektimi të lehtësuar të të gjithë ushtrimit, 
përkatësisht në punën individuale dhe në grup.  
Pyetje për reflektim:

- Vallë ishte e vështirë të zgjidhen 10 vlerat më  
 të rëndësishme?
- Si i zgjodhët vlerat?
- A ishit të vetëdijshëm për disa nga vlerat tuaja  
 më të rëndësishme?
- Cili ishte procesi i dakordësimit të vlerave të  
 përbashkëta në grup? Si i zgjodhët vlerat?
- Si u ndjetë kur duhej të hiqnit dorë nga disa  
 prej vlerave tuaja dhe / ose të pranonit vlerën  
 e tjetrit?
- A ishte procesi i ndryshëm herën e parë dhe  
 të dytë? Si ishte ndjenja të hiqni dorë nga një  
 grumbull vlerash të grupit për të dakordësuar  
 të reja me njerëzit e tjerë?
Qëllimet dhe programi i punëtorisë të shkruara në 
vend të dukshëm në hapësirën, ose të shtypura në 
një kopje për secilin pjesëmarrës.
Fletë me vlera të shtypura (ose të shkruara).
Vlerësimi i këtij sesioni do të bëhet në nivelin e 
ndjenjave. Në fund të sesionit, trajneri u kërkon 
pjesëmarrësve të tregojnë se si ndihen, pas çka të 
gjithë kanë mundësi (por nuk është e 
domosdoshme) të ndajnë ndjenjat e tyre 
shkurtimisht. 
Shtojca 1: Lista e vlerave 

Sesioni 1 



Hyrje në vlerat
90 min
Njohja e pjesëmarrësve me domethënien e vlerave 
për individin dhe grupin
- Pjesëmarrësit të njihen me punëtorinë,   
 programin, qëllimet dhe me njëri-tjetrin
- Pjesëmarrësit të reflektojnë në sistemin e   
 tyre të vlerave
- Përfshini pjesëmarrësit në procesin gjatë   
 krijimit të grupeve të vlerave të përbashkëta
- Përfshini pjesëmarrësit në një diskutim hyrës  
 në lidhje me rëndësinë e vlerave personale  
 dhe të grupeve dhe për mënyrën se si ato   
 formohen
- Pjesëmarrësit të dinë për qëllimet e projektit  
 dhe punëtorisë
- Pjesëmarrësit të bëhen të vetëdijshëm për  
 vlerat që janë më të rëndësishme për ta   
 personalisht
- Pjesëmarrësit të bëhen të vetëdijshëm për  
 sfidat që dalin nga procesi i krijimit të vlerave  
 të grupit
Hyrje në qëllimet dhe programin: Trajneri 
prezanton veten, ju uron mirëseardhje 
pjesëmarrësve dhe bën prezantim të shkurtër të 
projektit, në qëllimet e punëtorisë dhe programin e 
sesioneve.  
Ushtrimi hyrës për njoftim: Pjesëmarrësit 
prezantojnë veten një nga një, duke treguar emrin e 
tyre dhe duke i treguar grupit simbolin që kanë 
vizatuar më parë, që praqet diçka të rëndësishme 
për ta. Secili pjesëmarrës shpjegon shkurtimisht 
kuptimin e simbolit, si dhe vlerën personale që ai / 
ajo mendon se ka lidhje me të.
Vlerat personale: Si përgatitje të kësaj pjese të 
sesionit, trajneri shpërndan në hapësirën fletë me 
vlera të shkruara (ose të shtypura) - një vlerë në një 
fletë. Pjesëmarrësit kanë 10-15 minuta të ecin 
nëpër hapësirën dhe të shkruajnë dhjetë nga vlerat 
e ofruara që ata i konsiderojnë më të rëndësishme 
për ta personalisht.
Diskutimi mbi vlerat: Trajneri pastaj i ndan 
pjesëmarrësit në grupe të vogla (4-5 pjesëmarrës 
për grup). Në grupet, pjesëmarrësit duhet të bien 
dakord për 5 vlerat më të rëndësishme të 
përbashkëta. Procedura përsëritet edhe një herë, 
me një përbërje të ndryshme të grupeve.
Reflektimi i procesit: Përsëri në grup të madh, 
trajneri udhëzon pjesëmarrësit përmes një 
reflektimi të lehtësuar të të gjithë ushtrimit, 
përkatësisht në punën individuale dhe në grup.  
Pyetje për reflektim:

- Vallë ishte e vështirë të zgjidhen 10 vlerat më  
 të rëndësishme?
- Si i zgjodhët vlerat?
- A ishit të vetëdijshëm për disa nga vlerat tuaja  
 më të rëndësishme?
- Cili ishte procesi i dakordësimit të vlerave të  
 përbashkëta në grup? Si i zgjodhët vlerat?
- Si u ndjetë kur duhej të hiqnit dorë nga disa  
 prej vlerave tuaja dhe / ose të pranonit vlerën  
 e tjetrit?
- A ishte procesi i ndryshëm herën e parë dhe  
 të dytë? Si ishte ndjenja të hiqni dorë nga një  
 grumbull vlerash të grupit për të dakordësuar  
 të reja me njerëzit e tjerë?
Qëllimet dhe programi i punëtorisë të shkruara në 
vend të dukshëm në hapësirën, ose të shtypura në 
një kopje për secilin pjesëmarrës.
Fletë me vlera të shtypura (ose të shkruara).
Vlerësimi i këtij sesioni do të bëhet në nivelin e 
ndjenjave. Në fund të sesionit, trajneri u kërkon 
pjesëmarrësve të tregojnë se si ndihen, pas çka të 
gjithë kanë mundësi (por nuk është e 
domosdoshme) të ndajnë ndjenjat e tyre 
shkurtimisht. 
Shtojca 1: Lista e vlerave 

Materialet e nevojshme

Metoda e vlerësimit

Shtojcat dhe literatura e 
përdorur 

Emri i sesionit 
Kohëzgjatja
Qëllimi i sesionit

Detyrat e sesionit

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

Hyrje në botëkuptimet të bazuara mbi vlera
90 min
Pjesëmarrësit duhet të kuptojnë se si formohen 
botëkuptimet të bazuara mbi sistemet e vlerave 
- Pjesëmarrësit duhet të kuptojnë çfarë janë  
 vlera individuale dhe të grupeve, përfshirë  
 vlerat etnike; si krijohen ato dhe si ndikojnë  
 ndërmjet vete
- Pjesëmarrësit duhet të kuptojnë se çfarë   
 është botëkuptim dhe si krijohet ai në bazë të  
 sistemit të vendosur të vlerave
- Pjesëmarrësit duhet të eksplorojnë dhe   
 kuptojnë sistemin e vlerave mbi të cilin është  
 ndërtuar botëkuptimi i tyre - perspektivë e  
 vlerave 
- Vetëdije e përforcuar për rëndësinë e vlerave  
 individuale dhe grupore, përfshirë vlerat   
 etnike
- Rritja e të kuptuarit të lidhjes midis    
 botëkuptimit dhe sistemit të vlerave
- Rritja e të kuptuarit për rëndësinë e    
 botëkuptimit personal
Hyrje në vlera - Bazuar në përvojën nga sesioni i 

mëparshëm dhe me ndihmën e pjesëmarrësve, 
trajneri bën hyrje të shkurtër për kuptimin e 
vlerave, për ndryshimin midis vlerave personale 
dhe të grupit, për rëndësinë e vlerave etnike, për 
mënyrën e krijimit të vlerave, për pasojat nga 
konflikti i vlerave personale dhe vlerave të grupit etj. 
Ushtrim me dilemë morale - Pjesëmarrësve u 
prezantohet dilemë morale me një levë (shih 
Shtojcën 2), e cila tregon një situatë në të cilën 
pjesëmarrësi duhet të zgjedhë nëse do të tërheqë 
levën dhe do të ndryshojë lëvizjen e trenit, duke 
vrarë një person, ose do ta lërë atë të lëvizë në 
trajektoren fillestare, duke vrarë pesë persona. 
Pjesëmarrësit duhet të marrin pozicion sipas 
zgjedhjes së tyre, dhe pastaj të shpjegojnë pse e 
bënë atë zgjedhje, pa bindur njëri-tjetrin.
Hyrje në botëkuptimet - Me ndihmën e 
pjesëmarrësve, trajneri shpjegon se si formohen 
botëkuptimet dhe çfarë ndikimi kanë ato në 
sistemin e vlerave që ka individi ose grupi. Në këtë 
pjesë, trajneri përdor shembuj nga jeta reale dhe 
ushtrime dhe diskutime nga sesioni i mëparshëm.
Hyrje në debat - Trajneri paralajmëron aktivitetin 
vijues nga sesioni: Debat për çështje morale nga 
aspekti i perspektivave të ndryshme të vlerës - 
botëkuptimeve. Për nevojat e aktiviteteve, trajneri e 
ndan grupin në 4-6 grupe të vogla. Si përgatitje për 
debatin, pjesëmarrësit kanë 30 minuta kohë për të 
rënë dakord mbi një sistem të përbashkët të 
vlerave të botëkuptimit, të cilin do ta përfaqësojnë 
gjatë debatit. Botëkuptimi dhe sistemi i vlerave mbi 
të cilin bazohet, nuk është e thënë të jetë i njëjtë me 
të tyren. 
Pyetje që do të ndihmojnë pjesëmarrësit të 
zhvillojnë botëkuptimin e tyre:
- Cilat janë vlerat thelbësore mbi të cilat   
 bazohen veprimet?
- Cili është kuptimi i jetës njerëzore?
- Çfarë lloj shoqërie është shoqëri ideale?
Përgatitja për temat e debatit - Pasi të 
hulumtojnë dhe kuptojnë botëkuptimin që u është 
dhënë, pjesëmarrësve u jepen tema për debat dhe 
kanë kohë shtesë për të përgatitur argumente. 
Temat e mundshme për debat:
- Martesat e përziera duhet të shmangen, që  
 të mos ndodhë asimilimi kulturor i pakicave  
 etnike 
- Është e arsyeshme politikat nacionale të   
 miratohen në bazë të narracionit etnik i cili  
 dominon në shoqëri 
- Nevojat individuale duhet të jenë mbi   
 interesat kombëtare 
- Diskriminimi pozitiv është gjithmonë i   
 justifikuar gjatë sigurimit të shërbimeve në  
 shoqëri 

- Në interes të rritjes së pasurisë kombëtare,  
 popullata lokale nuk duhet të ketë të drejtë të  
 vendosë për përdorimin e burimeve lokale 
- Për të parandaluar konfliktet ndëretnike,   
 segregimi i grupeve etnike në vende dhe   
 institucione të ndryshme (për shembull, në  
 shkolla) është i arsyeshëm
- Njerëzve nuk duhet t'u shkurtohet asnjë   
 shërbim, pavarësisht përkatësisë fetare të  
 shumicës 
- Është përgjegjësi e individit të mësojë gjuhën  
 që e flet popullata dominuese në territorin në  
 të cilin ai jeton
Fotografi që tregon dilemën morale me trenin dhe 
levën - e vizatuar ose në projektor
Në fillim të sesionit pjesëmarrësit do të reflektojnë 
për sesionin paraprak dhe kështu do të bëjnë 
evaluim të njohurive të fituara më parë
Fotografi me dilemë morale me tren dhe levë

Sesioni 2



Hyrje në botëkuptimet të bazuara mbi vlera
90 min
Pjesëmarrësit duhet të kuptojnë se si formohen 
botëkuptimet të bazuara mbi sistemet e vlerave 
- Pjesëmarrësit duhet të kuptojnë çfarë janë  
 vlera individuale dhe të grupeve, përfshirë  
 vlerat etnike; si krijohen ato dhe si ndikojnë  
 ndërmjet vete
- Pjesëmarrësit duhet të kuptojnë se çfarë   
 është botëkuptim dhe si krijohet ai në bazë të  
 sistemit të vendosur të vlerave
- Pjesëmarrësit duhet të eksplorojnë dhe   
 kuptojnë sistemin e vlerave mbi të cilin është  
 ndërtuar botëkuptimi i tyre - perspektivë e  
 vlerave 
- Vetëdije e përforcuar për rëndësinë e vlerave  
 individuale dhe grupore, përfshirë vlerat   
 etnike
- Rritja e të kuptuarit të lidhjes midis    
 botëkuptimit dhe sistemit të vlerave
- Rritja e të kuptuarit për rëndësinë e    
 botëkuptimit personal
Hyrje në vlera - Bazuar në përvojën nga sesioni i 

mëparshëm dhe me ndihmën e pjesëmarrësve, 
trajneri bën hyrje të shkurtër për kuptimin e 
vlerave, për ndryshimin midis vlerave personale 
dhe të grupit, për rëndësinë e vlerave etnike, për 
mënyrën e krijimit të vlerave, për pasojat nga 
konflikti i vlerave personale dhe vlerave të grupit etj. 
Ushtrim me dilemë morale - Pjesëmarrësve u 
prezantohet dilemë morale me një levë (shih 
Shtojcën 2), e cila tregon një situatë në të cilën 
pjesëmarrësi duhet të zgjedhë nëse do të tërheqë 
levën dhe do të ndryshojë lëvizjen e trenit, duke 
vrarë një person, ose do ta lërë atë të lëvizë në 
trajektoren fillestare, duke vrarë pesë persona. 
Pjesëmarrësit duhet të marrin pozicion sipas 
zgjedhjes së tyre, dhe pastaj të shpjegojnë pse e 
bënë atë zgjedhje, pa bindur njëri-tjetrin.
Hyrje në botëkuptimet - Me ndihmën e 
pjesëmarrësve, trajneri shpjegon se si formohen 
botëkuptimet dhe çfarë ndikimi kanë ato në 
sistemin e vlerave që ka individi ose grupi. Në këtë 
pjesë, trajneri përdor shembuj nga jeta reale dhe 
ushtrime dhe diskutime nga sesioni i mëparshëm.
Hyrje në debat - Trajneri paralajmëron aktivitetin 
vijues nga sesioni: Debat për çështje morale nga 
aspekti i perspektivave të ndryshme të vlerës - 
botëkuptimeve. Për nevojat e aktiviteteve, trajneri e 
ndan grupin në 4-6 grupe të vogla. Si përgatitje për 
debatin, pjesëmarrësit kanë 30 minuta kohë për të 
rënë dakord mbi një sistem të përbashkët të 
vlerave të botëkuptimit, të cilin do ta përfaqësojnë 
gjatë debatit. Botëkuptimi dhe sistemi i vlerave mbi 
të cilin bazohet, nuk është e thënë të jetë i njëjtë me 
të tyren. 
Pyetje që do të ndihmojnë pjesëmarrësit të 
zhvillojnë botëkuptimin e tyre:
- Cilat janë vlerat thelbësore mbi të cilat   
 bazohen veprimet?
- Cili është kuptimi i jetës njerëzore?
- Çfarë lloj shoqërie është shoqëri ideale?
Përgatitja për temat e debatit - Pasi të 
hulumtojnë dhe kuptojnë botëkuptimin që u është 
dhënë, pjesëmarrësve u jepen tema për debat dhe 
kanë kohë shtesë për të përgatitur argumente. 
Temat e mundshme për debat:
- Martesat e përziera duhet të shmangen, që  
 të mos ndodhë asimilimi kulturor i pakicave  
 etnike 
- Është e arsyeshme politikat nacionale të   
 miratohen në bazë të narracionit etnik i cili  
 dominon në shoqëri 
- Nevojat individuale duhet të jenë mbi   
 interesat kombëtare 
- Diskriminimi pozitiv është gjithmonë i   
 justifikuar gjatë sigurimit të shërbimeve në  
 shoqëri 

- Në interes të rritjes së pasurisë kombëtare,  
 popullata lokale nuk duhet të ketë të drejtë të  
 vendosë për përdorimin e burimeve lokale 
- Për të parandaluar konfliktet ndëretnike,   
 segregimi i grupeve etnike në vende dhe   
 institucione të ndryshme (për shembull, në  
 shkolla) është i arsyeshëm
- Njerëzve nuk duhet t'u shkurtohet asnjë   
 shërbim, pavarësisht përkatësisë fetare të  
 shumicës 
- Është përgjegjësi e individit të mësojë gjuhën  
 që e flet popullata dominuese në territorin në  
 të cilin ai jeton
Fotografi që tregon dilemën morale me trenin dhe 
levën - e vizatuar ose në projektor
Në fillim të sesionit pjesëmarrësit do të reflektojnë 
për sesionin paraprak dhe kështu do të bëjnë 
evaluim të njohurive të fituara më parë
Fotografi me dilemë morale me tren dhe levë



Sesioni 3

Hyrje në botëkuptimet të bazuara mbi vlera
90 min
Pjesëmarrësit duhet të kuptojnë se si formohen 
botëkuptimet të bazuara mbi sistemet e vlerave 
- Pjesëmarrësit duhet të kuptojnë çfarë janë  
 vlera individuale dhe të grupeve, përfshirë  
 vlerat etnike; si krijohen ato dhe si ndikojnë  
 ndërmjet vete
- Pjesëmarrësit duhet të kuptojnë se çfarë   
 është botëkuptim dhe si krijohet ai në bazë të  
 sistemit të vendosur të vlerave
- Pjesëmarrësit duhet të eksplorojnë dhe   
 kuptojnë sistemin e vlerave mbi të cilin është  
 ndërtuar botëkuptimi i tyre - perspektivë e  
 vlerave 
- Vetëdije e përforcuar për rëndësinë e vlerave  
 individuale dhe grupore, përfshirë vlerat   
 etnike
- Rritja e të kuptuarit të lidhjes midis    
 botëkuptimit dhe sistemit të vlerave
- Rritja e të kuptuarit për rëndësinë e    
 botëkuptimit personal
Hyrje në vlera - Bazuar në përvojën nga sesioni i 

mëparshëm dhe me ndihmën e pjesëmarrësve, 
trajneri bën hyrje të shkurtër për kuptimin e 
vlerave, për ndryshimin midis vlerave personale 
dhe të grupit, për rëndësinë e vlerave etnike, për 
mënyrën e krijimit të vlerave, për pasojat nga 
konflikti i vlerave personale dhe vlerave të grupit etj. 
Ushtrim me dilemë morale - Pjesëmarrësve u 
prezantohet dilemë morale me një levë (shih 
Shtojcën 2), e cila tregon një situatë në të cilën 
pjesëmarrësi duhet të zgjedhë nëse do të tërheqë 
levën dhe do të ndryshojë lëvizjen e trenit, duke 
vrarë një person, ose do ta lërë atë të lëvizë në 
trajektoren fillestare, duke vrarë pesë persona. 
Pjesëmarrësit duhet të marrin pozicion sipas 
zgjedhjes së tyre, dhe pastaj të shpjegojnë pse e 
bënë atë zgjedhje, pa bindur njëri-tjetrin.
Hyrje në botëkuptimet - Me ndihmën e 
pjesëmarrësve, trajneri shpjegon se si formohen 
botëkuptimet dhe çfarë ndikimi kanë ato në 
sistemin e vlerave që ka individi ose grupi. Në këtë 
pjesë, trajneri përdor shembuj nga jeta reale dhe 
ushtrime dhe diskutime nga sesioni i mëparshëm.
Hyrje në debat - Trajneri paralajmëron aktivitetin 
vijues nga sesioni: Debat për çështje morale nga 
aspekti i perspektivave të ndryshme të vlerës - 
botëkuptimeve. Për nevojat e aktiviteteve, trajneri e 
ndan grupin në 4-6 grupe të vogla. Si përgatitje për 
debatin, pjesëmarrësit kanë 30 minuta kohë për të 
rënë dakord mbi një sistem të përbashkët të 
vlerave të botëkuptimit, të cilin do ta përfaqësojnë 
gjatë debatit. Botëkuptimi dhe sistemi i vlerave mbi 
të cilin bazohet, nuk është e thënë të jetë i njëjtë me 
të tyren. 
Pyetje që do të ndihmojnë pjesëmarrësit të 
zhvillojnë botëkuptimin e tyre:
- Cilat janë vlerat thelbësore mbi të cilat   
 bazohen veprimet?
- Cili është kuptimi i jetës njerëzore?
- Çfarë lloj shoqërie është shoqëri ideale?
Përgatitja për temat e debatit - Pasi të 
hulumtojnë dhe kuptojnë botëkuptimin që u është 
dhënë, pjesëmarrësve u jepen tema për debat dhe 
kanë kohë shtesë për të përgatitur argumente. 
Temat e mundshme për debat:
- Martesat e përziera duhet të shmangen, që  
 të mos ndodhë asimilimi kulturor i pakicave  
 etnike 
- Është e arsyeshme politikat nacionale të   
 miratohen në bazë të narracionit etnik i cili  
 dominon në shoqëri 
- Nevojat individuale duhet të jenë mbi   
 interesat kombëtare 
- Diskriminimi pozitiv është gjithmonë i   
 justifikuar gjatë sigurimit të shërbimeve në  
 shoqëri 

Materialet e nevojshme

Metoda e vlerësimit

Shtojcat dhe literaturë e 
dobishme

- Në interes të rritjes së pasurisë kombëtare,  
 popullata lokale nuk duhet të ketë të drejtë të  
 vendosë për përdorimin e burimeve lokale 
- Për të parandaluar konfliktet ndëretnike,   
 segregimi i grupeve etnike në vende dhe   
 institucione të ndryshme (për shembull, në  
 shkolla) është i arsyeshëm
- Njerëzve nuk duhet t'u shkurtohet asnjë   
 shërbim, pavarësisht përkatësisë fetare të  
 shumicës 
- Është përgjegjësi e individit të mësojë gjuhën  
 që e flet popullata dominuese në territorin në  
 të cilin ai jeton
Fotografi që tregon dilemën morale me trenin dhe 
levën - e vizatuar ose në projektor
Në fillim të sesionit pjesëmarrësit do të reflektojnë 
për sesionin paraprak dhe kështu do të bëjnë 
evaluim të njohurive të fituara më parë
Fotografi me dilemë morale me tren dhe levë

Emri i sesionit 
Kohëzgjatja
Qëllimi i sesionit

Detyrat e sesionit

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

Debat mbi botëkuptimet
90 minuta
Pjesëmarrësit të kuptojnë botëkuptimet bazuar në 
sisteme të ndryshme vlerash
- T'u jepet pjesëmarrësve mundësia të   
 përfaqësojnë pikëpamje dhe qëndrime mbi  
 tema të ndryshme që ndryshojnë nga   
 qëndrimet dhe pikëpamjet e tyre    
 personale
- Tu jepet pjesëmarrësve mundësi të dëgjojnë  
 pikëpamjet të arsyetuara bazuar në sisteme  
 të ndryshme vlerash
- Të identifikohen vështirësitë në kuptimin e 
 pikëpamjeve bazuar në vlera të ndryshme  
 dhe të bëhet përpjekje të kuptohet prej nga  
 burojnë
- Përmirësimi i kuptimit të vlerave dhe   
 kuptimit të një botëkuptimi
- Kuptimi i përmirësuar i arsyeve pse njerëzit  
 kanë perceptime dhe pikëpamje të    
 ndryshme
- Ndërgjegjësimi i forcuar mbi botëkuptimet  
 perso nale dhe sistemin e vlerave, si dhe   
 ngjashmëritë dhe  dallimet me të tjerët
Debat për çështje morale - Të ndarë në 4-6 grupe 
të vogla, pjesëmarrësit debatojnë mbi perspektiva 
të ndryshme vlerash - botëkuptime. Secili grup 
debaton me dy grupe të tjera dhe kanë tre herë 1,5 
minuta për të argumentuar pozicionin. Gjatë 



debatit, anëtarët e ekipeve të tjera mund të 
shprehin mbështetje për njërin ose ekipin tjetër 
duke u pozicionuar në hapësirën prapa / pranë 
tyre.
Reflektim mbi debatin - Pas përfundimit të të 
gjitha debateve, trajneri udhëzon pjesëmarrësit 
përmes procesit të reflektimi mbi përvojën. 
Pyetje për reflektim:
- Si e ndërtuat botëkuptimin e përbashkët?
- Si i zgjodhët argumentet për pozicionin që e  
  përfaqësoni?
- Sipas mendimit tuaj, cilat janë vlerat   
 kryesore mbi të cilat mbështetet pozicioni që  
 keni përfaqësuar?
- A kishte ndonjë konflikt midis vlerave dhe 
 qëndrimeve tuaja personale dhe atyre që ju  
 duhej të përfaqësonit? 
- Si ishte ndjenja të përfaqësoni një pozicion  
 ndryshe nga i juaji?
- Tani, pas debatit, a kemi kuptim më të mirë  
 mbi botëkuptimet të ndryshme nga ato   
 tuajat?
- A mund të bëni një lidhje midis debatit dhe 
 pozicioneve që i kanë grupe të caktuara   
 shoqërore, siç janë për shembull grupet   
 etnike? 
Botëkuptimi personal - Pas reflektimit, 
pjesëmarrësit dalin nga rolet dhe u shpjegojnë 
pjesëmarrësve të tjerë botëkuptimet që kanë 
përfaqësuar. Pastaj marrin pozicion në hapësirë, 
sipas sistemeve të tyre personale të vlerave dhe 
botëkuptimeve. Pjesëmarrësit mund të qëndrojnë 
pranë njërit prej gjashtë botëkuptimeve ose afër 
dy ose më shumë, në pajtim me sistemet e tyre të 
vlerave. Vijon diskutim i shkurtë.
Fletë me tema të shtypura ose të shkruara për 
debat dhe rregulla për debat. 
Vlerësimi i këtij sesioni do të bëhet në nivelin e 
ndjenjave. Në fund të sesionit, trajneri u kërkon 
pjesëmarrësve të tregojnë se si ndihen, pas çka të 
gjithë kanë mundësi (por nuk është e 
domosdoshme) të ndajnë ndjenjat e tyre 
shkurtimisht. Pastaj, përmes pyetjeve për 
reflektim, edukatori kontrollon nëse pjesëmarrësit 
kanë marrë njohuri që mund të lidhen me 
realitetin.

Materialet e nevojshme 

Mënyra e vlerësimit



Sesioni 4
Emri i sesionit 
Kohëzgjatja
Qëllimi i sesionit

Detyrat e sesionit

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

Diversiteti i bazuar mbi vlera
90 min
Pjesëmarrësit të kuptojnë rëndësinë e diversitetit 
të bazuar mbi vlera
- Të kuptohet çfarë do të thotë dhe si duket  
 larmia bazuar mbi vlera 
- Pjesëmarrësve tu prezantohet shkalla e   
 nxjerrjes së konkluzioneve si model për të  
 kuptuar sjelljet e ndryshme dhe të merren  
 parasysh mundësitë për zbatimin e saj 
 në jetën e përditshme
- Pjesëmarrësit të përmbledhin atë që kanë  
 mësuar dhe të vendosin qëllime për   
 hulumtime të mëtejshme mbi temën
- Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e   
 larmisë së bazuar mbi vlera 
- Modeli shkencor dhe i praktikuar i shkallës  
 për nxjerrjen e përfundimeve
- Ndërgjegjësimi për atë që është mësuar dhe  
 hapat e planifikuar për mësim të mëtejme 
Diskutimi mbi larminë bazuar mbi vlera - Bazuar 
në përvojën nga tre sesionet e mëparshme dhe me 
ndihmën e pjesëmarrësve, trajneri hap diskutim 
mbi kuptimin e larmisë bazuar mbi vlerat. Shembuj 
të larmisë bazuar mbi vlera përdoren nga vetë 
punëtoria dhe nga jeta reale. Gjatë diskutimit, 
pjesëmarrësit kanë mundësinë të tregojnë se si 
ndihen në lidhje me këtë larmi dhe të ndajnë 
shembuj nga jeta e tyre.
Shkalla për nxjerrjen e konkluzioneve - 
Prezantim i modelit për shkallën e nxjerrjes së 
konkluzioneve (Ladder of inference). Me 
përdorimin e modelit vizual (shih Shtojcën 3), 
trajneri bën prezantim të shkurtër të këtij modeli i 
cili përmes 7 hapave (fazave) shpjegon se si njerëzit 
ndërmarrin veprime (sjellje) bazuar në perceptimin 
selektiv të realitetit dhe fakteve, ndërkaq përmes 
përdorimit të vlerave personale. Trajneri shpjegon 
se si përmes këtij modeli mund të kuptohen sjelljen 
në dukje irracionale dhe imorale të të tjerëve. Gjatë 
prezantimit pjesëmarrësit kanë mundësi të bëjnë 
pyetje ose të ndajnë shembuj personalë.
Ushtrimi në grupe - Në grupe të vogla, 
pjesëmarrësit praktikojnë se si duket modeli me 
shkallën për nxjerrjen e konkluzioneve në realitet, 
së pari duke përdorur rrjedhën personale të të 
menduarit, dhe më pas edhe shembuj për njerëz të 
tjerë. Në fund të procesit në grup, pjesëmarrësit 
ndajnë rezultatet e punës së tyre dhe diskutojnë 
zbatimin e mundshëm të këtij modeli në jetën e 
përditshme në dy drejtime: për vetëdije më të 

madhe për sjelljen e tyre dhe për të kuptuar më 
mirë sjelljen e të tjerëve.
Reflektim individual mbi atë që është mësuar - 
Para përfundimit të sesionit, pjesëmarrësit kanë 
kohë që individualisht të reflektojnë mbi të gjitha 
aktivitetet gjatë ditës dhe të përmbledhin atë që 
kanë mësuar, në tre pika. Si pjesë e të njëjtit 
ushtrim, pjesëmarrësit identifikojnë tre pyetje 
shtesë ose pyetje të reja të cilat i kanë në fund të 
punëtorisë, në lidhje me temën.
Vlerësimi - Si aktivitetet e fundit të punëtorisë, 
pjesëmarrësit e vlerësojnë punëtorinë në dy 
mënyra - së pari verbalisht dhe pastaj me shkrim. 
Në fund trajneri mbyll punëtorinë dhe falënderon 
pjesëmarrësit. 
Shkalla e nxjerrjes së konkluzioneve (e vizatuar ose 
e projektuar), diksit kartat, formularë vlerësimi
Në këtë sesion, pjesëmarrësit do të bëjnë vlerësim 
të gjithë punëtorisë në dy nivele - si janë ndier dhe 
çfarë mësuan. Për vlerësimin verbal, pjesëmarrësit 
zgjedhin nga diksit kartat. Secili pjesëmarrës zgjedh 
letër që pasqyron vizualisht se si ndihet në fund të 
punëtorisë dhe shpjegon shkurtimisht kuptimin e 
saj. Për vlerësimin me shkrim, pjesëmarrësit 
përdorin formularë të shtypur ose online 
formularë. 
Modeli i shkallës për nxjerrjen e konkluzioneve 



Diversiteti i bazuar mbi vlera
90 min
Pjesëmarrësit të kuptojnë rëndësinë e diversitetit 
të bazuar mbi vlera
- Të kuptohet çfarë do të thotë dhe si duket  
 larmia bazuar mbi vlera 
- Pjesëmarrësve tu prezantohet shkalla e   
 nxjerrjes së konkluzioneve si model për të  
 kuptuar sjelljet e ndryshme dhe të merren  
 parasysh mundësitë për zbatimin e saj 
 në jetën e përditshme
- Pjesëmarrësit të përmbledhin atë që kanë  
 mësuar dhe të vendosin qëllime për   
 hulumtime të mëtejshme mbi temën
- Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e   
 larmisë së bazuar mbi vlera 
- Modeli shkencor dhe i praktikuar i shkallës  
 për nxjerrjen e përfundimeve
- Ndërgjegjësimi për atë që është mësuar dhe  
 hapat e planifikuar për mësim të mëtejme 
Diskutimi mbi larminë bazuar mbi vlera - Bazuar 
në përvojën nga tre sesionet e mëparshme dhe me 
ndihmën e pjesëmarrësve, trajneri hap diskutim 
mbi kuptimin e larmisë bazuar mbi vlerat. Shembuj 
të larmisë bazuar mbi vlera përdoren nga vetë 
punëtoria dhe nga jeta reale. Gjatë diskutimit, 
pjesëmarrësit kanë mundësinë të tregojnë se si 
ndihen në lidhje me këtë larmi dhe të ndajnë 
shembuj nga jeta e tyre.
Shkalla për nxjerrjen e konkluzioneve - 
Prezantim i modelit për shkallën e nxjerrjes së 
konkluzioneve (Ladder of inference). Me 
përdorimin e modelit vizual (shih Shtojcën 3), 
trajneri bën prezantim të shkurtër të këtij modeli i 
cili përmes 7 hapave (fazave) shpjegon se si njerëzit 
ndërmarrin veprime (sjellje) bazuar në perceptimin 
selektiv të realitetit dhe fakteve, ndërkaq përmes 
përdorimit të vlerave personale. Trajneri shpjegon 
se si përmes këtij modeli mund të kuptohen sjelljen 
në dukje irracionale dhe imorale të të tjerëve. Gjatë 
prezantimit pjesëmarrësit kanë mundësi të bëjnë 
pyetje ose të ndajnë shembuj personalë.
Ushtrimi në grupe - Në grupe të vogla, 
pjesëmarrësit praktikojnë se si duket modeli me 
shkallën për nxjerrjen e konkluzioneve në realitet, 
së pari duke përdorur rrjedhën personale të të 
menduarit, dhe më pas edhe shembuj për njerëz të 
tjerë. Në fund të procesit në grup, pjesëmarrësit 
ndajnë rezultatet e punës së tyre dhe diskutojnë 
zbatimin e mundshëm të këtij modeli në jetën e 
përditshme në dy drejtime: për vetëdije më të 

madhe për sjelljen e tyre dhe për të kuptuar më 
mirë sjelljen e të tjerëve.
Reflektim individual mbi atë që është mësuar - 
Para përfundimit të sesionit, pjesëmarrësit kanë 
kohë që individualisht të reflektojnë mbi të gjitha 
aktivitetet gjatë ditës dhe të përmbledhin atë që 
kanë mësuar, në tre pika. Si pjesë e të njëjtit 
ushtrim, pjesëmarrësit identifikojnë tre pyetje 
shtesë ose pyetje të reja të cilat i kanë në fund të 
punëtorisë, në lidhje me temën.
Vlerësimi - Si aktivitetet e fundit të punëtorisë, 
pjesëmarrësit e vlerësojnë punëtorinë në dy 
mënyra - së pari verbalisht dhe pastaj me shkrim. 
Në fund trajneri mbyll punëtorinë dhe falënderon 
pjesëmarrësit. 
Shkalla e nxjerrjes së konkluzioneve (e vizatuar ose 
e projektuar), diksit kartat, formularë vlerësimi
Në këtë sesion, pjesëmarrësit do të bëjnë vlerësim 
të gjithë punëtorisë në dy nivele - si janë ndier dhe 
çfarë mësuan. Për vlerësimin verbal, pjesëmarrësit 
zgjedhin nga diksit kartat. Secili pjesëmarrës zgjedh 
letër që pasqyron vizualisht se si ndihet në fund të 
punëtorisë dhe shpjegon shkurtimisht kuptimin e 
saj. Për vlerësimin me shkrim, pjesëmarrësit 
përdorin formularë të shtypur ose online 
formularë. 
Modeli i shkallës për nxjerrjen e konkluzioneve 

Materialet e nevojshme 

Metoda e vlerësimit

Shtojcat dhe literaturë e 
dobishme 



Përfundim

Kur bëhet fjalë për larmi zakonisht i referohet larmisë së racave, kulturave, grupeve 
etnike dhe fetare. Fjalori anglisht i Kembrixhit e përkufizon larminë (diversity) si 
"përzierje të racave dhe feve pjesë e një grupi njerëzish". Diversiteti i përcaktuar në 
këtë mënyrë ka një rëndësi të madhe në promovimin e tolerancës dhe pranimit të 
njerëzve nga kulturat e tjera, por në të njëjtën kohë është shumë kufizues. Diversiteti, i 
kuptuar si njerëzish që i përkasin grupeve të ndryshme, neglizhon diversitetin 
individual të njeriut, si individ unik që ka pikëpamje të tij mbi botën, të ndërtuar mbi 
vlera personale dhe grupeve të cilave ai u përket. 

Si koncept i përdorur shpesh në politikë dhe në shkencat shoqërore, diversiteti 
zakonisht nuk analizohet dhe kritikohet, por pranohet përgjithësisht si pjesë e realitetit 
dhe si diçka që pranohet në mënyrë të pashmangshme. Aura e tillë e paprekshmërisë 
përforcon më tej kuptimin e konfirmuar mbi rëndësinë e diversitetit, pa menduar në 
mënyrë kritike për të. Me këtë humbet mundësia për ndërtimin e qëndrimit personal 
ndaj diversitetit dhe për të kuptohet ai si vlerë që duhet pranuar dhe kultivuar. 
Pikëpamja jo kritike e diversitetit vetëm përmes prizmit të grupeve të dukshme 
shoqërore paraqet bazë për zhvillimin e stereotipeve dhe diskriminimit, margjinalizim 
të grupeve më të vogla (dhe më pak të dukshme), si dhe neglizhim i rëndësisë së 
individit në shoqëri.

Në kuadër të kësaj punëtorie, kuptimi i diversitetit bazohet në përkufizimin e 
Queensborough Community College. Sipas tyre, “diversiteti është më shumë sesa 
njohja dhe / ose tolerimi i dallimeve. Diversiteti është përmbledhje praktikash të 
vetëdijshme që përfshijnë:
- Kuptimin dhe respektimin e ndërvarësisë së njerëzimit, kulturave dhe mjedisit   
 natyror.
- Zbatimi i respektit të ndërsjellë për cilësitë dhe përvojat që janë të ndryshme nga  
 ato personalet.
- Pranimi se diversiteti do të thotë jo vetëm të kesh karakteristika të ndryshme,   
 por edhe mënyra të ndryshme të të kuptuarit.
- Duke pranuar që diskriminimi personal, kulturor dhe institucional krijon dhe   
 ruan privilegje për disa dhe disavantazhe për të tjerët.
- Ndërtimi i aleancave përmes dallimeve, në mënyrë që të punojmë së bashku për  
 të çrrënjosur diskriminimin. 

Diversiteti i referohet të kuptuarit të botës si grup individësh që kanë përvoja unike 
personale dhe i përkasin grupeve të ndryshme, secili prej të cilëve ka ndarë përvoja 
dhe relacione midis anëtarëve individualë. Një kuptim kaq i gjerë i diversitetit mund të 
krijojë shkallë të lartë pasigurie, që për shumë njerëz mund të jetë e pakëndshme, por 
është baza për krijimin dhe kultivimin e respektit, mirëkuptimit dhe pranimit të 
ndërsjellë të anëtarëve individualë të shoqërisë.

4 https://www.qcc.cuny.edu/diversity/definition.html



Shtojca 1. Propozim lista e vlerave

Pranim
Arritje
Llogaridhënie
Saktësi
Përshtatshmëri
Altruizëm
Ambicioziteti
Pohueshmëria
Kujdesi
Balanci
Bukuria
Guximi
Përsosmëria
Qetësia
Kompetenca
Siguria
Sfida
Humanitet
Pastërtia
Rehati
Përkushtim
Komunikimi
Komuniteti
Vetëbesim
Qëndrueshmëria
Kontrolli
Vendosmëria
Bashkëpunimi
Kreativiteti
Profesionalizëm
Kuptim
Cilësi
Respekt
Ndjeshmëri
Shpirtërore
Abstinencë
Rrezikim
Kënaqësi
Siguri
Vetë-qëndrueshmëri
Siguri
Jo egoist
Solidaritet
Qetësi
Thjeshtësi
Privatësi

Kredibiliteti
Kuriozitet
Zhvillimi
Disiplinë
Dinjiteti
Efikasiteti
Entuziazmi
Empati
Etika
Barazia
Qëndrueshmëri
Përvoja
Drejtësia
Familja
Pafrikësia
Besnikëria
Liria
Argëtim
Zgjuarsi
Bujari
Falënderim
Inteligjenca
Humori
Harmonia
Shëndeti
Shpresa
Nderi
Sinqeriteti
Imagjinata
Spontanitet
Stabilitet 
Vetmi
Forcë
Strukturë
Sukses
Mbështetje
Befasi
Talent
Punë ekipore
Tërësia
Në kohë
Lodhje
Tolerancë
E vërtetë
Besueshmëri
Besim

Pavarësia
Individualiteti
Novacioni
Mprehtësi
Integriteti
Intuitë
Gëzim
Drejtësi
Njohuri
Liderizëm
Mësim
Logjika
Dashuri
Lojalitet
Pjekuria
Motivimi
Arsyeja
I matur
I hapur
Optimizëm
Rend
Origjinalitet 
Durim
Origjinalitet
Paqe
Lozonjar
Fuqi
Produktivitet
Arsye
Fortësi
Tradicionale
Transparencë
Unike 
Uniteti
Energjetik
Fitore
Vizionarizëm
Vitalitet
Pasuri
Urtësi
Përulësi



Shtojca 2. Dilema morale me tren 

Gjendeni përpara një udhëkryqi ku me ndihmën e levës duhet të drejtoni lëvizjen e 
trenit që vjen. Treni po afrohet dhe me komandën tuaj ai duhet të vazhdojë të lëvizë 
ose drejt nëpër binarë, ku janë të lidhur 5 persona, ose në binarët në të majtë, ku është 
lidhur vetëm një person. Nëse e lini trenin të shkojë drejt, ai do të kalojë mbi pesë 
personat të lidhur, dhe nëse e lini të shkojë në të majtë, ai do të kalojë mbi njërin 
person. 

Në cilën anë do ta drejtoni trenin?



Shtojca 3. Modeli i shkallës për nxjerrjen
  e konkluzioneve 

Besime

Konkluzione

Supozime

Realiteti i interpretuar

Realiteti i zgjedhur

Realiteti dhe faktet



КУЛТУРОЛОШКИТЕ 
РАЗЛИКИ НИЗ ИСТОРИЈАТА 
ПРИДОНЕСУВААТ КОН 
ДИСКРИМИНАЦИЈАТА

Сања Михајловска / Sanja Mihajlovska

DALLIMET KULTURURE 
PËGJATË HISTORISË I 
KONTRIBUOJNË 
DISKRIMINIMIT





Сања Михалјовска е младинска работничка во Здружението за едукати-
вен развој „Еквалис“. Нејзиното заднинско искуство како професорка по 
одделенска настава придонесува во нејзиниот ангажман како младинска 
работничка со младите. Сања започна да работи во Секторот на миров-
ното образование  уште во 2012 година, а од 2018 година активно работи 
со млади, врз основа на неформални методи и техники на полето на 
мировното образование. Таа е и уредничка на „ПРИРАЧНИК ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧИЛИШТАТА“, создаден  од 
Здружението за едукативен развој „Еквалис“.

Сања МИХАЈЛОВСКА 

Sanja Mihalljovska është punëtore rinore në Shoqatën për Zhvillim Edukativ 
"Equalis". Përvoja e saj si mësuese e grupit klasor kontribuon në angazhimin e 
saj si punëtore rinore me të rinjtë. Sanja filloi të punojë në Sektorin e Arsimit 
për Paqen në vitin 2012, dhe që nga viti 2018 ajo ka punuar në mënyrë aktive 
me të rinjtë, bazuar në metodat dhe teknikat joformale në fushën e arsimit 
për paqe. Ajo është gjithashtu redaktore e "DORACAKUT PËR ZBATIMIN E 
ARSIMIT PËR PAQE NË SHKOLLA", krijuar nga Shoqata për Zhvillim Edukatov 
"Equalis".

Sanja MIHAJLOVSKA





Каде започнува приказната за културата?

Биокултурна еволуција
Културните случувања на Хомо еректус во суштина започнале нова фаза во ево-
луцијата на човекот - фаза во која природната селекција се променила со култур-
ните пронајдоци. Ова се нарекува биокултурна еволуција. Културата може да 
влијае врз насоката на човечката еволуција преку создавањето на небиолошки 
решенија за предизвиците во животната средина. Хомо еректус очигледно 
постигнал многу од истата адаптација со населување на пештери, со користење-
то на огнот и со многу поголемата способност да се снабди со месо. Користејќи ја 
својата интелигенција и акумулираното знаење, тие останале суштински тропски 
животни и покрај фактот дека веќе не живеле само во тропските предели. Сепак, 
природната селекција продолжила да избира со зголемената маса на мозокот и 
веројатно со интелигенција. Овој начин на култура, кој ја менувал природната 
селекција, забрзано напредувал со еволуцијата на современите луѓе. Денес, 
повеќето од нас живеат во градови и места кои во суштина се неприродни среди-
ни и стапката на промена на културата драматично забрзува. Човекот окупирал 
повеќе зони на животната средина на копно, а сепак физички сè уште е суштин-
ско тропско животно. Човекот низ историјата создавал иновации, го подобрувал 
својот живот со разни изуми и пронајдоци, начин на правење на нештата, па кога 
сето тоа прераснало во традиција и обичај, било многу лесно да се опстане. Едно-
ставно, наследството се пренесувало од генерација на генерација, од човек на 
човек, па така секој поединец имал можност во сето тоа да внесе и нешто свое: 
збор во приказната, свој начин на движење, зборување, танцување... Денес веќе 
постојат онолку култури и обичаи колку што има народи во светот.

Културата како термин го претставува социјалното однесување и нормите во 
човечкото општеството, исто како и знаењата, законите, верувањата, уметности-
те, обичаите, традициите, способностите и навиките на поединци во овие групи. 
Луѓето се стекнуваат со култура преку процесот на учење на самата култура, но и 
преку социјализацијата, што се согледува низ различностите на културите низ 
општествата.
Културната норма кодификува прифатливо однесување во општеството. Истата 
служи како упатство за правилно и соодветно однесување, примерно облеку-
вање, правилен јазик и добро однесување во дадени ситуации, што понатаму 
служи како еден вид образец за очекувањата во социјалната група. Прифаќањето 
само на монокултура во социјална група може да донесе ризици, исто како што 
еден вид може да венее во услови на промена на животна средина поради недо-
стиг од функционални одговори на промената. 

Културата се смета за централен концепт во антропологијата, го опфаќа опсегот 
на феномените што се пренесуваат преку социјалното учење во човечките 
општества. Културните универзалности се сместени во сите човечки општества. 
Тие вклучуваат и експресивни форми, како што се уметноста, музиката, танцот, 
ритуалите, религијата и технологиите, како и употребата на алатки, готвењето, 
засолништата и самата облека. Концептот на материјалната култура ги опфаќа 
физичките изрази на културата, како што се технологијата, архитектурата и умет-
носта, додека пак, нематеријалните аспекти на културата, како што се принципи-



те на социјално организирање (вклучувајќи практики на политичка организација 
и социјални институции), митологијата, философијата, литературата (писмената 
и усната), а науката го сочинува нематеријалното културно наследство на едно 
општество. Кај хуманитарните науки, едно чувство за култура како атрибут на 
поединецот го претставува степенот до кој тие култивирале одредено ниво на 
софистицираност во уметноста, науките, образованието или манирите. Вообича-
ено, културата честопати се користи за да се осврнеме кон симболичните ознаки 
што ги употребуваат етничките групи, со цел видливо да се разликуваат едни од 
други, како што се модификацијата на телото, облеката или накитот. Масовната 
култура се однесува на масовно произведените и масовно посредуваните 
облици на потрошувачка култура кои се појавија во 20 век. Некои школи за фило-
софија, како што се марксизмот и критичката теорија, тврдат дека културата 
често се користи политички како алатка на елитите за манипулирањето со пони-
ските класи и за создавање лажна свест.

Кога се употребува како бројна именка, „културата“ претставува збир на обичаи, 
традиции и вредности на едно општество или припадност кон една заедница, 
како етничка група или нација. Културата е збир на знаењето стекнато со тек на 
времето. Во оваа смисла, мултикултурализмот го цени мирниот соживот и меѓу-
себното почитување меѓу различните култури кои живеат на иста планета. Поне-
когаш „културата“ се користи и за да се опишат специфичните практики во една 
подгрупа на едно општество, субкултура или контракултура. Во рамките на кул-
турната антропологија, идеологијата и аналитичкиот став на културниот релати-
визам се смета  дека културите не можат лесно да се рангираат или да се оценува-
ат, затоа што секоја проценка е нужно лоцирана во рамките на системот на вред-
ности на одредена култура. 

Антропологот Е. Б. Тилер за културата вели дека тоа е комплексна целина којашто 
вклучува знаење, верба, уметност, морал, закон, обичај, но и сите можности и 
навики стекнати од човекот како дел од едно општество. Алтернативно, во совре-
мената варијанта, културата се дефинира како социјален домен кој ги потенцира 
практиките, дискурсите и материјалните изрази, кои со тек на време ги изразува-
ат континуитетите и дисконтинуитетите на социјалното значење на животот што 
се одржува во заедништво. Англискиот речник Кембриџ наведува дека културата 
е како начин на живот, особено општите обичаи и верувања, на одредена група 
на луѓе во одредено време.

Во општества кадешто има различни групи луѓе, една група е обично поголема 
или помоќна од останатите. Општо земено, општествата се состојат од доминант-
на култура, супкултура и контракултура.
Супкултурата претставува група која живее различно, но не и спротивно на доми-
нантната култура. Супкултурата е една култура во склоп на друга култура. Члено-
вите на овие супкултури секако припаѓаат на доминантната култура, но истовре-
мено имаат материјална и нематеријална култура која е специфична за нивното 
секојдневие. Религијата не е единствениот дефинирачки аспект на супкултурата. 
Некои елементи кои можат да дефинираат супкултура:

 Професија
 Финансиски статус



 Политички идеали
 Сексуална ориентација
 Возраст
 Географска локација
 Хоби
 Религија 

Контракултурата е вид супкултура, која се спротивставува на доминантната култу-
ра. На пример, хипиците од 1960-тите години беа контракултура, бидејќи тие се 
спротивставуваа на основните вредности што ги практикуваа повеќето граѓани 
на Соединетите Држави. Во хипстерството ги избегнувале материјалните добра и 
акумулацијата на богатство, ја отфрлиле  традиционалната норма за бракот и го 
поддржувале она што го нарекле слободна љубов, што во основа претставува 
слобода да се има сексуални односи надвор од бракот. 

Стереотипите се еден од најголемите проблеми на денешницата. Се ставаат ети-
кети за тоа како лицето треба да дејствува или да живее според полот, расата, 
личноста и други фактори. 

Стереотипот претставува слика/претстава заснована на предрасуда или полуви-
стина која му се придава на „другиот“, или на себеси, врз основа на наклоност кон 
некоја група. 

Оливер Баркмен5 во својата статија  го објаснува своето истражување. На група 
бели луѓе им презентирал две лажни приказни поврзани со црни луѓе. Во првата 
приказна се зборувало за тоа дека црнците се најдобри во спортот. Белците не 
биле свесни дека ова тврдење, иако позитивно, сепак претставува стереотип. Во 
втората приказна се зборувало за тоа дека црнците се насилни. Оваа приказна 
белците ја прифатиле како вистинита (не размислувајќи дека се работи за истата 
ситуација како претходната приказна, со мала разлика во тоа што ова е негати-
вен стереотип). На прашањето да ја проценат веројатноста дека хипотетичка 
група луѓе со типични афроамерикански имиња може да сторат кривично дело, 
луѓето изложени на позитивниот стереотип ја оцениле таа можност како повисо-
ка, за разлика од оние што биле изложени на негативниот. Позитивниот стерео-
тип („добри во спортот“) довел до посилни негативни верувања за црнците 
отколку негативните („наклонети кон насилство“). Ова покажува колку добрите и 
лошите стереотипи заедно се еднакво лоши, затоа што предизвикуваат предрас-
уди и доведуваат до дискриминација.

Стереотипите можат лесно да создадат заблуда за тоа какви се луѓето и како тие 
живеат во другите култури, религии или земји. Ваквата заблуда доведува до дис-
криминација. 

Стереотипите наметнуваат проблеми и кај децата од најрана возраст. Наметну-
вањето на мислења и ставови може да имаат влијание врз децата на многу 
начини. Ваквите сервирања на стереотипи создава забуна кај децата, бидејќи тие 
растат размислувајќи дека треба да бидат како идеалите кои се вештачки созда-
дени од општеството. Стереотипите исто така создаваат погрешна идеја за тоа 

5 Oliver Burkeman (2012), Why stereotypes are bad even when they're 'good, The Guardian, Wed 12 Dec 2012 15.55 GMT 



како тие треба да комуницираат со лица од заедници, групи, етникуми итн. Многу 
од стереотипите што ги добиваат децата се токму преку медиумите (во модерно-
то оштество социјалните медиуми се најизразени). Не можеме тоа да го промени-
ме, бидејќи таков е начинот на кој функционира денешното општеството, но она 
што можеме да направиме е да ги научиме новите генерации да ги почитуваат 
другите луѓе заради она што се, без разлика на полот, сексуалната
ориентација, расата, културата, религијата, бојата на кожа, личноста и многу 
повеќе. Важно е овие вредности и разбирања да бидат вкоренети уште додека 
децата се мали. 

Сите ние, посебно младите генерации, треба да работиме на намалување на сте-
реотипи, со цел да го подобриме општеството во кое живееме. Може да започне-
ме да ја менуваме нашата перцепција за стереотипите. Да бидеме свесни дека 
сите стереотипи се лоши, без разлика дали се позитивни или негативни, затоа 
што тоа предизвикува предрасуди. Треба да научиме да ги почитуваме и разби-
раме другите култури, религии, нации и земји. 
Со тек на времето и развојот на човештвото, човекот учи да биде сѐ  помалку 
зависен од неговите/нејзините мали групни заедници и постојано се стреми кон 
опстанок во општеството. 

Човечкиот ум е исклучително способен за самоконтрола и саморегулирање, иако 
автоматски ги категоризираме сите во два табора, односно на луѓе кои припаѓаат 
на нашата група/заедница и оние кои не припаѓаат. Саморегулацијата е клучна 
за прилагодливиот израз на социјално однесување, особено во ерата на зголему-
вање на различностите, меѓународните односи, глобалната комуникација и 
свеста за прашањата на граѓанските права. Нашиот човечки ум е сосема свесен 
за оваа брза промена во социјалното опкружување и е во состојба да се прилаго-
ди на тој начин што ќе обезбеди соодветно социјално однесување. 

Додека социјалното опкружување е нашиот ресурс за понатамошен напредок во 
животот, истиот ги содржи и двете идеи, она што треба да го научиме, но и идеи 
против кои треба да се бориме. Ние ги апсорбираме стереотипите и предрасуди-
те од нашите родители, од училиштата, од општеството и особено од медиумите. 
Бидејќи сме свесни за ова, битно е да ја сфатиме важноста на здравото културно 
милје. Општествата кои постојано ги зајакнуваат стереотипите и предрасуди, во 
исто време ја отежнуваат спроведувањето на правдата и еднаквоста. Во свет што 
толку брзо се менува и станува се поинтегриран, клучно е да бидеме свесни за 
нашата тенденција да правиме грешки, нашата способност да учиме и да се 
менуваме, а особено за наша одговорност да не дејствуваме во контекст на стере-
отипи, туку против нив. Во овој момент се поставува критичко прашање: „Како 
може да направиме разлика помеѓу стереотип и факт“? Постои разлика помеѓу 
стереотипот и точниот културен опис. Корисно е да запомнеме дека стереотипот 
и предрасудата се засноваат на перцепцијата, а точниот културен опис се засно-
ва на истражувањето. 

Ова се четири критериуми за утврдување дали некои културни информации се 
валидни, а не само стереотип или предрасуда.

1. Опишува но не осудува



2. Може да се потврди од повеќе независни извори
3. Се применува барем за статистичкото мнозинство, ако не и за секој    
 член на населението
4. Не дискриминира, т.е. ги означува карактеристиките според кои по   
 пулацијата се издвојува од другите.

На пример: Холанѓаните се високи. Првиот критериум е штиклиран, бидејќи изја-
вата е описна и не е евалуативна, не придава морална конотација, било добра 
или лоша. Вториот критериум недостига, но може да биде обезбеден со најмалку 
две студии кои потврдуваат дека Холанѓаните по висина се над просекот во 
светот. Третиот критериум повторно не е исполнет, но може да биде обезбеден 
со статистиката која што ќе потврди дека оваа вистина се однесува на мнозин-
ството Холанѓани, но не и за сите Холанѓани. Четвртиот критериум е нејасен, 
бидејќи „да се биде висок“ без рамка за споредба е бескорисно, бидејќи ние не 
знаеме дали Холанѓаните се „повисоки“ и „од кого?“ Заклучуваме дека изјавата во 
нејзината оригинална форма е повеќе наклонета кон стереотип отколку што е 
точна културна опсервација.

Очигледно е дека не е секогаш лесно да се паузира и да се соберат сите информа-
ции за да може да утврдиме дали дел од информациите се вистинити факти или 
пак стереотипи. Сепак, знаеме дека со извесен свесен напор, тоа е сепак можно. 
Се разбира, стереотипите и предрасудите се насекаде и не можеме да ги избегне-
ме. Ние дури и не можеме да избегаме од непосредното влијание. Сепак, имаме 
избор да не постапиме според нив и, уште подобро, да го регулираме сопствено-
то однесување и да ја модифицираме нашата природна тенденција за да дејству-
ваме за нивно намалување.

Сепак, во целина, културите се разликуваат во нивното користење стереотипи, 
зависно од нивната нееднаквост и крајностите кои водат до мир и конфликт. Ако 
ги разбереме културно споделените и карактеристични форми на стереотипи, 
можеби ќе можеме и да ги промениме.
 



Помалку познати поими:

Стереотип 
Стереотипите претставува ментална слика за другиот заснована на невистина, 
полувистина или предрасуда. Кога стереотипизираме, другиот веднаш го катего-
ризираме со одредени карактеристики и својства само затоа што припаѓа кон 
одредена група и го избегнуваме размислувањето дека тој/таа е единка сама за 
себе.
Предрасуда
Предрасудите претставуваат негативни стереотипи, предходно стекнати врз база 
на логички неосновани уверувања и ставови кон другиот. 
Дискриминација
Дискриминацијата претставува акција заоснована врз предрасудите, односно 
кога му го ограничувате или забранувате правото на некого било која основа, или 
со неднаков третман  кон некого, само затоа што имате предрасуда кон истата таа 
личност, која е формирана на неосновани мислења.
Етноцентризам
Етноцентризмот претставува склоп на ставови и идеологии кон сопствената 
нација, а истовремено потценување на другите нации или припадници на пома-
лите етникуми.
Сепарација
Социјална сепарацијата се пројавува кога припадници на различни групи се 
здружуваат исклучиво во сопствената група, но многу малку комуницираат со 
припадници од други групи на луѓе.
Сеграгација
Социјална сегрегација претставува кога мнозинската група формира еден затво-
рен круг и социјално ги исклучува сите други. Сегрегацијата базирана на етно-
центризам ги исклучува и развојува сите оние кои  се припадници од различни 
нации од сопствената нација или мнозинската нација.
Интеграција
Социјалната интеграција претставува поврзување на малцинските групи, но не 
во целост; мнозинската група им дава право на влез во нивната група, но не ги 
инклузира, односно не се однесува еднакво како кон нивната група. 
Инклузија
Социјална инклузија претставува еднакво приклучување на сите групи и етнику-
ми во една сплотеност при што сите добиваат еднаков третман. 
Идентитет
Идентитетот претставува сликата која ја имаме сами за себе или за припадноста 
кон колективот. Иднетитетот е  ментална претстава која поединецот или колекти-
вот ја манифестираат во говорот и однесувањето, кои ги претставуваат сопстве-
ниот или групниот систем на вредности.

Профил на учесници за кои е наменета работилницата  
- Секоја вежба може да се адаптира според групата и нивната возраст. 
План за работилница   
• Цел на работилницата: 
o Како културолошките разлики и неинклузивноста резултираат со дискрими 
 нација.
• Задачи: 



Сесија 1 

o Групата да се запознае групата меѓусебно
o Да се запознаат со идентитетот како поим. Што претстаува групен    
 идентитет и како културата влијае врз формирање на лични и     
 групни идентитети?
o Да ги осознаат културолошките разлики и како тие доведуваат до    
 сепарација, сеграгација, интеграција и инклузија, врз база на културен и   
 етнички идентитет.
o Препознавање на етноцентризмот како форма на дискриминација.
o Препознавање на  дискриминација на повеќе нивоа.
o Стекнување вештини. 

• Очекувани резултати:
o Да се направи разлики помеѓу социјална интеграција и социјална инклузија  
 врз основа на културен и етнички идентитет.
o Препознавање на етноцентризмот.
o Препознавање на дискриминација на повеќе нивои.

Активност 1
Времетраење
Цел на активноста
Задачи на активноста

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Активност 2
Времетраење
Цел на активноста

Задачи на активноста

Сад за запознавање
15 минути
Меѓусебно запознавање на учесниците
Споделување информации за себе со другите 
учесници во групата
Учесниците подобро се запознаваат
Учесниците знаат лични информации за 
другиот
Учесниците се замолени да застанат во 
пленум, со цел активно да учествуваат во 
процесот. На средина во пленумот е поста-
вен сад со ливчиња, на кои има најразлични 
прашања за учесниците да одговараат на 
истите, со цел интерактивно да споделуваат 
инфорамации за себе. Прашањата се општи 
и од секојдневието. Се замолуваат учесници-
те ден по еден да влечат ливче од садот и да 
одговорат на прашањето со информации за 
себе, а потоа продолжува другиот/-гата до 
него. Овој круг на запознавање може да се 
повтори 2 до 3 пати. 
Сад со прашања
Активност за споделување на идеи
15 минути
Запознавање на учесниците со термини како 
култура и културолошки разлики
Учесниците интерактивно да откријат и дис-
кутираат што се тоа културолошки разлики
Учесниците да бидат запознаени со терми-
ните култура и културолошки разлики.

Очекувани резултати:



Учесниците да споделат што за нив претста-
вува култура и културолошки разлики.
Некаде во просторијата на еден флипчарт 
однапред треба да биде запишано „КУЛТУРА“ 
и „КУЛТУРОЛОШКИ РАЗЛИКИ“ и потоа се 
покануваат учесниците сите да земат мемо 
ливчиња и на нив да напишат што за нив 
претставува култура, а што културолошка 
разлика. Откако некој е готов со неговото 
мислење, може слободно да стане за да го 
прочита своето и да го залепи ливчето 
на соодветниот флипчарт. Откако сите 
учесници ќе завршат фасилитато-
рот/-ката прави сумирање на сите мис-
лења. Двата флипчарти пожелно е да 
останат во просторијата сѐ  додека траат 
сесиите/тренингот.
Флипчарт со натпис КУЛТУРА и флип-
чарт со натпис КУЛТУРОЛОШКИ РАЗЛИ-
КИ, маркери, пенкала, мемо ливчиња
Разговор во пленум
Санта мраз – активност за поделба на ви-
дливи и невидливи културни разлики
60 минути
Да се увидат видливите и невидливите 
културолошки разлики меѓу луѓето
Учесниците интерактивно да откријат и
да дискутираат за тоа што се културо-
лошкитеи разлики и колку истите се вид-
ливи
Учесниците да бидат запознаени со вид-
ливите и невидливите разлики.
Учесниците самостојно да препознаваат 
дека не сите луѓе во оваа држава и по-
широко се исти и со иста култура
Учесниците се запознаени со фактот 
дека не е сѐ  видливо, и дека доколку не 
забележуваме нечија култура, таа не 
постои. 
На флипчарт однапред е нацртана санта 
мраз со јасна поделба (океанот) во 
смисла дека има видлив и невидлив дел 
на сантата мраз. На учесниците им се 
објаснува дека сантата мраз претставува 
една култура, при што површинскиот 
дел од сантата мраз го претставува она 

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Начин на евалуација

Активност 3

Времетраење 
Цел на активноста

Задачи на активноста

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  



што е јасно видливо кај една култура; по-
вршинскиот дел или пак делот со кој 
сантата го допира океанот го претставу-
ва делот што е помалку видлив, но сепак 
може да се почувствува нешто кај една 
култура; подводниот дел го претставува 
невидливиот дел на една култура. 
Потоа на подот треба да се постават лив-
чиња на кои има најразлични каракте-
ристики на една култура, на пример 
храна, религија, родителство, социјално 
однесување итн. На  учесниците им се 
остава време да ги разгледаат зборови-
те/карактеристиките и да одберат едно 
од нив. Откако секој учесник/чка ќе 
одбере една карактеристика, се покану-
ваат еден по еден да го споделат нивно-
то мислења за таа одредена карактери-
стика, за тоа што претставува таа за нив, 
каде би ја сместила на сантата и зошто ја 
ставаат на таа позиција. Откако ќе завр-
шат со поделбата на видливи и невидли-
ви карактеристики, се објаснуваат 3-те 
дела на сантата мраз. 
Флипчарт со санта мраз, испринтани 
ливчиња со карактеристики, испринта-
ни листови со  трите делови на сантата 
мраз, маркери
Разговор во пленум
За користење на овој метод, за подетал-
но објаснување; може да се адаптира и 
за друга тема. 
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176
/400588/FINAL%20Learning%20Activity%2
0Resources%203.2.pdf?sequence=3&isAllo
wed=y

Потребни материјали 

Начин на евалуација
Анекси и корисна литера-
тура 



Сесија 2
Активност 1
Времетраење 
Цел на активноста

Задачи на активноста

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Активност 2

Времетраење
Цел на активноста

Задачи на активноста

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Погоди го името
20 минути 
Подобро запознавање на имињата на учес-
ниците, градење на тимот
Запамтување на имињата на другите
учесници
Повеќето учесници да си ги знаат имињата 
меѓусебно  
Целата група учесници се дели на два дела, 
откако ќе се поделта учесниците, меѓу нив се 
става платно за да не можат да се гледаат. 
Секоја група треба да одвои личност која ќе 
се „натпреварува“; тие личности застануваат 
во непосредна близина на платното/ Кога ке 
се спушти платното, треба да го погодат 
името на тличност пред себе. Оној/онаа кој/а 
прв/а ќе го погоди името им зема еден член 
од тимот. Оваа иста активност се повторува 
неколкупати 
Платно
Активност за согледување на доминацијата 
на една култура (положба во општеството) 
60-70 минути
Согледување на различната перцепција за 
Другиот. Видливост на дискриминацијата во 
општеството, настаната од стереотипите. 
Движењето на помоќните.
Самопреиспитување на сопствените ставови 
и мислења.
Учесниците ја согледуваат општествената 
поделеност на класите.
Учесниците да ја согледаат дискриминација-
та настаната врз база на доминација на една 
култура или на доминантниот етникум. 
Потребен е поголем широк простор, со цел 
секој од учесниците да добие иста стартна 
позиција. Откако секој учесник ќе се постави 
на стартната линија, добива „улога“ во 
општеството, без разлика на неговата лич-
ност, учесникот треба да се стави во кожата 
на другиот и да размислува како добиената 
улога би се движела во општеството и како 
би постинала успеси. Улогите не се сподеува-
ат со другите учесници. Откако ќе ја прочита-
ат и меморираат улогата, на учесниците им 
се остава простор да размислат за нивната 
улога и да се обидат да се замислат во живо-



тот на лицето кое им е дадено во оваа вежба. 
Потоа им се објаснува дека ќе се читаат одре-
дени изјави, а според дадената изјава ќе 
треба да се движат чекор по чекор нанапред, 
доколку нивната улога би можела да ја отсли-
ка изјавата. На пример, изјавата вели: 
„Можам секоја година да отидам на летен 
одмор на море“ и доколку мислењето на 
учесникот/-чката е дека неговата/нејзината 
улога би можела да отиде секоја година на 
одмор на море, се придвижува еден чекор 
напред, но доколку мисли дека не може да си 
го дозволи одморот на море секоја година, 
тогаш учесникот/-чката останува на истото 
место на кое се наоѓа, не оди нанапред. По 
завршување на изјавите, додека учесниците 
сѐ  уште во нивните крајни позиции еден по 
еден ги читаат нивните улоги, кои ги прет-
ставувале во оваа вежба, се остава момент 
сите, според нивната перцепција, да видат 
која позиција ја замислуваат во општестово. 
На крајот на вежбата, се враќаат во пленум и 
следува дискусија за целата активност.

Прашања за дискусија: 
1. Колку ви претставуваше тешкотија  
 да се ставите во чевлите на други-от? 
2. Како се чувствувавте додека се движев- 
 те (за оние кои се движеа по стојано)?
3. Како се чувствувавте додека стоев те  
 во место, без да се движите нанапред  
 (за оние кои ретко или воопшто не  
 правеа чекори нанапред)?
4. Дали се запрашавте кои се другите  
 во општеството околу вас и каков е  
 нивниот живот?
Улоги, изјави, превез за очи, креп трака
Разговор во пленум
За поголема адаптација кон активноста; 
може да се примени во било која тема.
www.ohchr.org › CRPDTool › 
Module5_GroupActivity 

Потребни материјали 
Начин на евалуација
Анекси и корисна литература



Сесија 3
Активност 1

Времетраење
Цел на активноста

Задачи на активноста

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Активност за препознавање на идентитети: 
групен и културен идентитет.
50 минути
Да се запознаат учесниците со термините 
идентитет, групен и културен идентитет.
Учесниците споделуваат што за нив претста-
вува личен идентитет, а што групен и култур-
ниот идентитет. 
Учесниците да бидат запознаени со терми-
нот идентитет и што претставува групен 
идентитет.
На секој од учесниците им се дава лист хар-
тија, на која веќе има испринтано „Цвет на 
идентитет“. Потребно е цветот да има мини-
мум 5 празни цветни ливчиња. 
Најпрво, нивната задача е секој на сопстве-
ниот цвет да ги запише своите идентитет во 
5-те (или повеќе) цветни ливчиња; на учесни-
ците им се дава слобода да си ги изразат 
своите идентитети како што они сакаат и 
како они себе се препознаваат. Откако ќе ги 
забележат се покануваат да ги споделат 
своите идентитети со другите. Потоа, сите 
учесници се спојувуваат во две групи и им се 
дава нов „Цвет на иденитет“, но самопо  еден 
за целата група и се замолуваат од своите 
лични идентитете групно да одлучат кои 5 
идентитети се битни да бидат спомнати. 
Според истиот принцип, двете групи повтор-
но ги споделуваат идентитетите битни за таа 
група, и на крај им се дава нов „Цвет на иден-
титет“, се собираат сите учесници заедно во 
една голема група, за да решат кои 5 иденти-
тети се најважни за групата. Откако ќе завр-
шат, групата се замолува да сподели кои 5 
идентитети се најбитни за групата, но исто 
така и процесот на одлучување: зошто токму 
тие 5 идентитети се издвоени за го претставу-
ва нивниот групен идентите. 

Прашања за дискусија: 
1. Што претставува идентитет за вас?
2. Што претставува групен идентитет?
3. Дали е возможно, и доколку е, колку е  
 тешко или лесно да се откажеме од  
 некој сопствен идентитет во интересн  
 на групниот идентитет?

4. Како придонесуваат културата и култу 
 ролошките разлики во формирање на  
 идентитетите?
Испринтати А-4 формат лист со „Цвет на 
идентитет“, пенкала 
Терминологија
40 минути
Да се запознаат учесниците со термините 
социјално исклучување, сепарација, инегра-
ција и инклузија, врз основа на културен и 
етнични идентитет.   
Учесниците споделуваат примери од нивно-
то секојдневие за социјално исклучување, 
сепарација, инеграција и инклузија.
Учесниците да бидат запознаени со термини-
те социјално исклучување, сепарација, ине-
грација и инклузија врз основа на културен и 
етнични идентитет.
Учесниците да препознаваат социјално
исклучување, сепарација, инеграција и 
инклузија врз база на културен и етнични 
идентитет.
Однапред спремени 4 флипчарти/хамери со 
цртежи за социјално исклучување, сепара-
ција, инеграција и инклузија, врз база на кул-
турен и етнични идентитет, кои би им помо-
гнале на фасилитаторите визуелно да ги 
објаснат термините и случувањата. Најпрво, 
фасилитаторот/ката започнува со објасну-
вање што претставува социјално исклучу-
вање и наведува минимум еден пример за да 
биде посфатливо, потоа се остава простор на 
учесниците да споделат примери од нивното 
секоедневие за социјално исклучување. По 
ова, следуваат објаснување и примери за 
социјална сепарација; исто така, се остава 
простор и на учесниците да споделат свои 
примери за социјална сепарација. По ова, 
следуваат објаснувања и примери за  
социјалната интеграција која е најчеста во 
нашето образование. За крај останува она 
кон кое се стремиме во едно општество, 
односно објаснување и споделување на при-
мери за социјална инклузија. 
4 Флипчарти/хамери со цртежи за сепара-
ција, сегрегација, инеграција и инклузија, 
маркери



Активност за препознавање на идентитети: 
групен и културен идентитет.
50 минути
Да се запознаат учесниците со термините 
идентитет, групен и културен идентитет.
Учесниците споделуваат што за нив претста-
вува личен идентитет, а што групен и култур-
ниот идентитет. 
Учесниците да бидат запознаени со терми-
нот идентитет и што претставува групен 
идентитет.
На секој од учесниците им се дава лист хар-
тија, на која веќе има испринтано „Цвет на 
идентитет“. Потребно е цветот да има мини-
мум 5 празни цветни ливчиња. 
Најпрво, нивната задача е секој на сопстве-
ниот цвет да ги запише своите идентитет во 
5-те (или повеќе) цветни ливчиња; на учесни-
ците им се дава слобода да си ги изразат 
своите идентитети како што они сакаат и 
како они себе се препознаваат. Откако ќе ги 
забележат се покануваат да ги споделат 
своите идентитети со другите. Потоа, сите 
учесници се спојувуваат во две групи и им се 
дава нов „Цвет на иденитет“, но самопо  еден 
за целата група и се замолуваат од своите 
лични идентитете групно да одлучат кои 5 
идентитети се битни да бидат спомнати. 
Според истиот принцип, двете групи повтор-
но ги споделуваат идентитетите битни за таа 
група, и на крај им се дава нов „Цвет на иден-
титет“, се собираат сите учесници заедно во 
една голема група, за да решат кои 5 иденти-
тети се најважни за групата. Откако ќе завр-
шат, групата се замолува да сподели кои 5 
идентитети се најбитни за групата, но исто 
така и процесот на одлучување: зошто токму 
тие 5 идентитети се издвоени за го претставу-
ва нивниот групен идентите. 

Прашања за дискусија: 
1. Што претставува идентитет за вас?
2. Што претставува групен идентитет?
3. Дали е возможно, и доколку е, колку е  
 тешко или лесно да се откажеме од  
 некој сопствен идентитет во интересн  
 на групниот идентитет?

4. Како придонесуваат културата и култу 
 ролошките разлики во формирање на  
 идентитетите?
Испринтати А-4 формат лист со „Цвет на 
идентитет“, пенкала 
Терминологија
40 минути
Да се запознаат учесниците со термините 
социјално исклучување, сепарација, инегра-
ција и инклузија, врз основа на културен и 
етнични идентитет.   
Учесниците споделуваат примери од нивно-
то секојдневие за социјално исклучување, 
сепарација, инеграција и инклузија.
Учесниците да бидат запознаени со термини-
те социјално исклучување, сепарација, ине-
грација и инклузија врз основа на културен и 
етнични идентитет.
Учесниците да препознаваат социјално
исклучување, сепарација, инеграција и 
инклузија врз база на културен и етнични 
идентитет.
Однапред спремени 4 флипчарти/хамери со 
цртежи за социјално исклучување, сепара-
ција, инеграција и инклузија, врз база на кул-
турен и етнични идентитет, кои би им помо-
гнале на фасилитаторите визуелно да ги 
објаснат термините и случувањата. Најпрво, 
фасилитаторот/ката започнува со објасну-
вање што претставува социјално исклучу-
вање и наведува минимум еден пример за да 
биде посфатливо, потоа се остава простор на 
учесниците да споделат примери од нивното 
секоедневие за социјално исклучување. По 
ова, следуваат објаснување и примери за 
социјална сепарација; исто така, се остава 
простор и на учесниците да споделат свои 
примери за социјална сепарација. По ова, 
следуваат објаснувања и примери за  
социјалната интеграција која е најчеста во 
нашето образование. За крај останува она 
кон кое се стремиме во едно општество, 
односно објаснување и споделување на при-
мери за социјална инклузија. 
4 Флипчарти/хамери со цртежи за сепара-
ција, сегрегација, инеграција и инклузија, 
маркери

Потребни материјали 

Активност 2
Времетраење
Цел на активноста

Задачи на активноста:

Очекувани резултати:

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 



Сесија 4
Активност 1

Времетраење
Цел на активноста

Задачи на активноста
Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Активност за запознавање и препознавање 
на етноцентризмот
45 минути 
Согледување на нееднаквата исплата на
доминантниот етникум и другите етникуми, 
кои се на пазарот на трудот. 
Препознавање на етноцентризмот.
Учесниците се ставени во улога 
Спознавање на практиката вработување врз
етничка основа само поради задоволување 
на државните квоти.
Препознавање на дискриминација врз 
етничка основа. 
Препознавање на етноцентризам.
На почетокот, секој учесник/чка од сад влече 
ливче на кое пишува некој етникум. Учесни-
ците се замолуваат да не ги откриваат овие 
информации сѐ  додека не им се каже да го 
сторат тоа. Потоа, на секој од учесниците им 
се дава игла, конец и парче материјал, и нив-
ната задача е сите да ја сошијат дадената 
фигура на нивниот материјал, на пример 
триаголник, и им се остава време од 5 
минути за работа. 
Откако ќе завршат со работа, фасилитато-
рот/ката има улогата на работодавец/вачка и 
еден по еден се повикуваат учесниците да ги 
покажат нивните сошиени триаголници. 
Откако ќе покажат што сработиле, од нив се 
бара да кажат од кој етникум се, според лив-
чињата на што ги добија на почетокот. Рабо-
тодавецот/чката во оваа вежба ги вработува 
лицата според нивниот етникум и брои колку 
малцински групи ќе бидат засапени и со кол-
кава бројка, со цел да ја исполни државната 
квота за вработување, а не според добро зав-
ршената работа. Откако ќе се исполни квота-
та, следува исплата за завршената работа, 
односно исплатата се извршува неправедно: 
оној работник/чка кој/а е претставник од 
мнозинскиот етникум е исплатен праведно, 
па дури и може да биде го награден, а работ-
ниците/чките кои се од помалите етникуми, 
без разлика на сработеното, под влијание на 
етноцентризмот им се дава помала плата од 
што заслужуваат. „Парите“ со кои ќе ги 
исплаќате секако се фиктивни и не се во 



вистинска вредност; можете слободно да си 
изработите сопствен модел на пари.
По исплатите, сите се враќаат во пленум и се 
продолжува со дискусија. 

Прашања за дискусија:
1. Што мислите, дали праведно бевте  
 исплатени според она што сте го срабо- 
 тиле? 
2. Прашање за оние кои во оваа вежба  
 имаа улога на етникум кој е помалку  
 застапен во нашето општеств: Како се  
 чувствувате кога бевте помалку испла 
 тени за истата работа од мнозинскиот  
 етникум?
3. Прашање за оние кои во оваа вежба  
 имаа улога на мнозински етникум:  
 Дали чувствувате потреба да се побу- 
 ните за вашите колеги, бидејќи тие се  
 помалку платени од вас, а исто сте сра- 
 ботиле?
4. Колку од ова неправедно плаќање и  
 неправедно позиционирање и врабо- 
 тување во општеството се случува кај  
 нас, само со цел да се исполнат држав- 
 ните квоти? 
5. Дали ја забележувате дискриминација- 
 та врз база на етникум?
6. Дали етноцентризмот е застапен при  
 вработувањето? 
Ливчиња за улоги – застапеност на етникуми, 
игла, конец и материјал
Разговор во пленум
Активност за искажување на сопствените 
ставови
45 минути 
Да се илустрира како стереотипите создаваат
Дискриминација.
Искажување на сопствено мислење и став.
Дискусија за случаи на дискриминација и 
рамноправност
Учесниците да бидат слободни да ги споде-
лат своите ставови и мислења. Илустративно 
да се согледа како стереотипите
создаваат дискриминација.
На четирите агли во просторот се ставаат 
ознаки: „Се согласувам“; „Не се согласувам“; 
„Не можам да се одлучам“ и „Немам доволно 
информации за да формирам став“. Се замо-

Потребни материјали 

Начин на евалуација
Активност 2

Времетраење
Цел на активноста

Задачи на активноста

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  



Потребни материјали

Начин на евалуација
Анекси и корисна литература

луваат сите учесници да застанат на среди-
нат во просторијата и им се објаснува дека во 
наредната активност една по една ќе се 
читаат изјави. Од учесниците се бара по 
секоја прочитана изјава да размислат и, 
според нивното мислење и став, да се пози-
цираат во оној агол каде што го пишува нив-
ниот став. Доколку нивниот став е „Се согла-
сувам екстремно“ можат да застанат сосема 
длабоко во аголот, а доколку се согласуваат 
со изјавата, но не толку екстремно, можат да 
застанат не толку кон аголот туку повеќе кон 
средината на собата. 
Откако ќе се прочита една изјава, се остава 
простор на учесниците да размислат и да се 
позицираат по аглите/ставовите во собата. 
Потоа се покануваат кој сака да го каже 
своето мислење за изјавата; во текот на раз-
говорот за една изјава, учесниците имаат 
право да го променат своето мислење, а со 
тоа и да ја променат позицијата во собата. 
-Изјавите можат да бидат формирани во 
зависност од тоа која тема е потребна за 
активноста. 
-Изјавите кои ги поврзува мировното обра-
зование може да опфаќаат теми од овој при-
рачник, како на пример: етноцентризам, 
сеграгација, дискриминација.
-За оваа активност не е потребна дискусија 
во пленум.
Изјавите „Се согласувам“; „Не се согласувам“; 
„Не можам да се одлучам“ и „Немам доволно 
информации за да формирам став“;испечате-
на хартија за да се постави во аглите; креп 
трака
Разговор во пленум
Комапсите, прирачник во кој може да најдете 
повеќе активности, меѓу кои и оваа конкрет-
но активност.

http://democraticschools.mk/web/wp-content/
uploads/2019/08/Kompasito_final-MK.pdf



Заклучок

Дополнителни материјали:

Дополнителни материјали:
За сесија 1, активност 1:

Луѓето се подложни на приклучување кон немири и дискриминација, како што 
самата состојба во општеството ни укажува на тоа, но исто така луѓето се способ-
ни да живеат во мир и по мирен пат да ги решаваат проблемите. Доколку насил-
ството и дискриминацијата во било кој облик - физичка, психичка и емоционална 
-  ни биде неприфатливо и се фокусираме повеќе на разбирање на културолошки-
те разлики и етничките разлики, на сфаќање на другите, на нивното минато и 
помирување со минатото, и доколку посветиме повеќе внимание на решавање 
на проблемите, нивно менаџирање и помирување, би го намалиле степенот на 
дискриминација врз основа на културолошките разлики, а со тоа би допринеле 
кон еднакво и мировно општество.

Прашања за Садот за запознавање:
1. Омилено јадење
2. Знам да зготвам ...
3. Неодамна патував во ...
4. Би сакал/а да патувам во ...
5. Сонувам за ...
6. Мојот скриен талент е ...
7. Се плашам од ...
8. За домашно милениче имам или би сакал/а да имам ... 
9. Омилен филм/серија 
10. .... ја пеам под туш
11. Моето хоби е ...
12. За забава правам ...
13. Неостварена желба ми е ...
14. Мојот хороскопски знак е 
15. Понекогаш посакувам ...
16. две работи кои те прават среќен/а
17. Што правев вчера?
18. Две работи кои навистина ме нервираат
19. Која апликација најмногу ја користиш 
20. Што правеше за време на  карантинот од С-19



За сесија 1, активност 3:

Храна

Знаме 

Танци 

Роднински врски

Фамилијарни здружувања 

Религија 

Музика 

Концепт за чистота

Фестивали 

Вредности 

Концепт за убавина

Правила 

Пријателства 

Празници 

Јазик 

Карактеристики за Сантата мраз

НАТПОВРШИНСКИ

НОРМИ И ОДНЕСУВАЊА

(ЈАСНО ВИДЛИВИ И  ОПИПЛИ-

ВИ)

ПОВРШИНСКИ
ЛИЧНИ ВРЕДНОСТИ И 

ОДНЕСУВАЊЕ 

(ПОМАЛКУ ВИДЛИВИ, 

НО МОЖЕ ДА СЕ 

ОПИПААТ)

ПОТПОВРШИНСКИ

ПРЕТПОСТАВКИ 

(ВООПШТО НЕ СЕ ВИД-

ЛИВИ, НО ТИЕ ПОСТОЈАТ

ПОТСВЕСНО ВО НАС)

3-те дела на Сантата мраз

За сесија 2, активност 2:
Улоги:
• Самохрана мајка со две малолетни деца
• Бегалец 
• Момче со тетоважи насекаде по телото и лицето
• Хипстер 
• Млада девојка од ромската заедница
• Сексуална работничка
• Инспектор во МВР
• ХИВ-позитивна личност
• Ќерка на амбасадор

Изјави:
• Можам секоја година на одам на летен одмор
• Можам да ги поканам пријателите на вечера во мојот дом
• Можам да се школувам
• Лекарскиот преглед ми е бесплатен
• Можам да патувам насекаде без тешкотии
• Мојот работодавач ги почитува моите работнички права

*Сите улоги, изјави и прашања можат да бидат адаптирани според потребата на 
вежбата, темата или групата. 



За сесија 3, активност 1:
„Цвет на идентитет“



За сесија 3, активност 1:



За сесија 4, активност 1:

Улоги:

Пример за пари:

Албанец

Албанка

Ром 

Ромка

Македонец

Македонска

Србин

Србинка

Турчин

Турчинка

Македонец

Македонка



Ku fillon historia për kulturën?
Evolucioni biokulturor
Ngjarjet kulturore të Homo erektus në thelb rezultuan në një fazë të re në evolucionin 
njerëzor - fazë në të cilën seleksionimi natyror ndryshoi me shpikjet kulturore. Ky quhet 
evolucion bio-kulturor. Kultura mund të ndikojë në drejtimin e evolucionit njerëzor 
duke krijuar zgjidhje jo-biologjike për sfidat në mjedisin jetësor. Homo erektus me sa 
duket arriti shumë nga përshtatja me jetesën në shpella, me përdorimin e zjarrit dhe 
me një aftësi shumë më të madhe për të furnizuar veten me mish. Duke përdorur 
inteligjencën e tyre dhe njohuritë e akumuluara, ata mbetën në të vërtetë kafshë 
tropikale pavarësisht nga fakti se nuk jetonin më vetëm në rajonet tropikale. 
Megjithatë, përzgjedhja natyrore vazhdoi të bënte zgjedhje me përmasë të rritur të 
trurit dhe ndoshta me inteligjencë. Kjo mënyrë e kulturës, e cila ndryshoi përzgjedhjen 
natyrore, përparoi me shpejtësi me evolucionin e njerëzve modernë. Sot, shumica prej 
nesh jeton në qytete dhe vende që janë në thelb mjedise të panatyrshme dhe shkalla e 
ndryshimit kulturor po përshpejtohet në mënyrë dramatike. Njeriu ka pushtuar shumë 
zona të mjedisit jetësor në tokë, megjithatë ai është ende fizikisht në thelb qenie 
tropikale. Gjatë gjithë historisë, njeriu ka krijuar inovacione, duke përmirësuar jetën e 
tij me shpikje dhe zbulime të ndryshme, një mënyrë për të bërë gjëra, kështu që kur e 
gjithë kjo u shndërrua në traditë dhe zakon, ishte shumë e lehtë për të mbijetuar. 
Thjesht, trashëgimia u përcoll nga brezi në brez, nga personi në person, kështu që secili 
individ kishte mundësinë të inkorporonte diçka të tijën në të gjitha këtë: një fjalë në 
përrallën, mënyrën e tij të lëvizjes, bisedës, vallëzimit... Sot ka po aq kultura dhe zakone 
sa ka kombe në botë.

Kultura si term përfaqëson sjelljen shoqërore dhe normat në shoqërinë njerëzore, si 
dhe njohuritë, ligjet, besimet, artet, zakonet, traditat, aftësitë dhe shprehitë e 
individëve në këto grupe. Njerëzit e fitojnë kulturën përmes procesit të të mësuarit të 
vetë kulturës, por edhe përmes socializimit, i cili perceptohet përmes larmisë së 
kulturave në shoqëritë.

Norma kulturore kodifikon sjelljen e pranueshme në shoqëri. Ajo shërben si udhëzues 
për sjelljen e duhur dhe të përshtatshme, veshjen shembullore, gjuhën e duhur dhe 
sjelljen e mirë në situata të caktuara, e cila më tej shërben si një lloj modeli për pritjet 
në grupin shoqëror. Pranimi vetëm i monokulturës në një grup shoqëror mund të sjellë 
rreziqe, ashtu si një specie mund të thahet në një mjedis jetësor që ndryshon për shkak 
të mungesës së përgjigjeve funksionale ndaj ndryshimit. 

Kultura konsiderohet si koncept qendror në antropologji, ajo mbulon gamën e 
fenomeneve që transmetohen përmes mësimit shoqëror në shoqëritë njerëzore. 
Universalet kulturore janë ngulitur në të gjitha shoqëritë njerëzore. Këto përfshijnë 
edhe forma ekspresive, të tilla si arti, muzika, vallëzimi, ritualet, fenë dhe teknologjinë, 
si dhe përdorimi i mjeteve, gatimit, strehimit dhe veshjen. Koncepti i kulturës materiale 
përfshin shprehjet fizike të kulturës, të tilla si teknologjia, arkitektura dhe arti, ndërsa 
aspektet e paprekshme të kulturës, siç janë parimet e organizimit shoqëror (përfshirë 
praktikat e organizimit politik dhe institucionet shoqërore), mitologjinë dhe filozofinë; 
letërsia (e shkruar dhe me gojë), ndërsa shkenca përbën trashëgiminë kulturore jo 
materiale të një shoqërie. Në shkencat humane, një ndjenjë për kulturë si atribut i 



individit përfaqëson shkallën deri në të cilën ata kanë kultivuar nivel të caktuar 
sofistikimi në artin, shkencën, arsimin ose sjelljet. Kultura shpesh përdoret për t'iu 
referuar emërtimeve simbolike të përdorura nga grupet etnike, në mënyrë që 
dukshëm të dallojnë njëra nga tjetra, siç janë modifikimi i trupit, veshjet ose bizhutë. 
Kultura masive i referohet formave të prodhuara masovikisht dhe të ndërmjetësuara 
masovikisht të kulturës konsumatore që u shfaqën në shekullin e 20-të. Disa shkolla 
për filozofi, të tilla si Marksizmi dhe Teoria Kritike, thonë se kultura shpesh përdoret 
politikisht si mjet nga elitat për të manipuluar klasat e ulëta dhe për të krijuar vetëdije 
të rreme.

Kur përdoret si emër numerik, "kultura" paraqet grup zakone, tradita dhe vlera të një 
shoqërie ose përkatësie ndaj një komuniteti, si grup etnik ose komb. Kultura është 
grup njohurish të fituara me kalimin e kohës. Në këtë kuptim, multi-kulturalizmi 
vlerëson bashkëjetesën paqësore dhe respektin reciprok midis kulturave të ndryshme 
që jetojnë në të njëjtin planet. Ndonjëherë "kultura" përdoret gjithashtu për të 
përshkruar praktika specifike në një nëngrup të një shoqërie, subkulturë ose 
kundërkulturë. Në kuadër të antropologjisë kulturore, ideologjisë dhe qëndrimit 
analitik të relativizmit kulturor, konsiderohet se kulturat nuk mund të renditen ose 
vlerësohen aq lehtë, sepse secili vlerësim është i vendosur domosdoshmërisht brenda 
sistemit të vlerave të një kulture të veçantë. 

Antropologu E. B. Tiller thotë për kulturën se është një tërësi komplekse që përfshin 
njohurinë, besimin, artin, moralin, ligjin, zakonin, por edhe të gjitha mundësitë dhe 
shprehitë e fituara nga njeriu si pjesë e një shoqërie. Përndryshe, në variantin modern, 
kultura përcaktohet si fushë shoqërore që thekson praktikat, diskurset dhe shprehjet 
materiale, të cilat me kalimin e kohës shprehin vazhdimësitë dhe ndërprerjet e 
domethënies shoqërore të jetës, që mbahen në komunitet. Fjalori anglisht i Kembrixhit 
thotë se kultura është një mënyrë jetese, veçanërisht zakonet dhe besimet e 
përgjithshme, të një grupi të caktuar njerëzish në një kohë të caktuar.
Në shoqëritë ku ka grupe të ndryshme njerëzish, një grup është zakonisht më i madh 
ose më i fuqishëm se të tjerët. Shoqëritë zakonisht përbëhen nga një kulturë, 
subkulturë dhe kundërkulturë dominante.

Subkultura paraqet grup që jeton ndryshe, por jo në kundërshtim me kulturën 
dominante. Subkultura është një kulturë në përbërje të një kulture tjetër. Anëtarët e 
këtyre subkulturave sigurisht i përkasin kulturës dominuese, por në të njëjtën kohë ata 
kanë kulturë materiale dhe jo materiale që është specifike për jetën e tyre të 
përditshme. Religjioni nuk është aspekti i vetëm përcaktues i një subkulture. Disa 
elemente që mund të përcaktojnë subkulturë:

 Profesioni
 Statusi financiar
 Idealet politike
 Orientimi seksual
 Mosha
 Vendndodhja gjeografike
 Hobi
 Religjioni 



Kundërkultura është një lloj i subkulturës që kundërshton kulturën dominuese. Hipikët 
e viteve 1960, për shembull, ishin një kundërkulturë sepse ju kundërviheshin vlerave 
themelore të cilat i praktikonin shumica e qytetarëve të Shteteve të Bashkuara. Në 
hipsterizëm, kanë shmangur të mirat materiale dhe akumulimin e pasurisë, e refuzuan 
normën tradicionale të martesës dhe mbështetën atë që ata e quanin dashuri të lirë, e 
cila në thelb është liri për të pasur marrëdhënie seksuale jashtë martese. 
Stereotipet janë një nga problemet më të mëdha të ditëve të sotme. Vendosen etiketa 
për atë si një person duhet të veprojë ose jetojë sipas gjinisë, racës, personalitetit dhe 
faktorëve të tjerë.

Stereotipi paraqet përfytyrim/përfaqësim të bazuar në paragjykime ose gjysmë të 
vërteta që i bashkangjitet "tjetrit" ose vetvetes, bazuar në afeksionin për një grup. 
Oliver Barkman në artikullin e tij5  shpjegon hulumtimin e tij. Ai një grupi të njerëzve të 
bardhë i paraqiti dy tregime të rreme rreth njerëzve të zinj. Tregimi i parë ishte se 
zezakët ishin më të mirët në sport. Të bardhët nuk ishin në dijeni që ky pretendim, 
edhe pse pozitiv, megjithatë ishte stereotip. Në tregimin e dytë flitej për atë se zezakët 
janë të dhunshëm. Të bardhët e pranuan këtë tregim si të vërtetë (duke mos menduar 
se ishte e njëjta situatë me tregimin e mëparshëm, me ndryshimin e vogël se ky ishte 
stereotip negativ). Kur u pyetën për të vlerësuar gjasat që një grup hipotetik njerëzish 
me emra tipikë afro-amerikanë mund të kryejnë krim, njerëzit e ekspozuar ndaj 
stereotipit pozitiv e vlerësuan atë mundësi si më të lartë sesa ata që ishin të ekspozuar 
ndaj atij negativ. Një stereotip pozitiv ("i mirë në sport") ka çuar në besime më të forta 
negative në lidhje me zezakët sesa ata negativë ("të prirë ndaj dhunës"). Kjo tregon se 
sa stereotipet e mira dhe të këqija së bashku janë po aq të këqija, sepse ato shkaktojnë 
paragjykime dhe çojnë në diskriminim.

Stereotipet lehtë mund të krijojnë keqkuptime se si janë njerëzit dhe si jetojnë në 
kultura, fe ose vende të tjera. Ky keqkuptim çon në diskriminim. 
Stereotipet gjithashtu shkaktojnë probleme për fëmijët që në moshë të hershme. 
Imponimet e mendimeve dhe qëndrimeve mund të ndikojnë te fëmijët në shumë 
mënyra. Një shërbim i tillë i stereotipave krijon konfuzion te fëmijët, pasi ata rriten 
duke menduar se duhet të jenë si idealet që krijohen artificialisht nga shoqëria. 
Stereotipet krijojnë gjithashtu keqkuptim se si ata duhet të komunikojnë me njerëz nga 
komunitetet, grupet, etnitë, etj. Shumë nga stereotipet që fitojnë fëmijët janë përmes 
mediave (në shoqërinë moderne, mediat sociale janë më të theksuara). Nuk mund ta 
ndryshojmë atë, sepse kështu funksionon shoqëria e sotme, por ajo që mund të bëjmë 
është t'i mësojmë brezat e rinj të respektojnë njerëzit e tjerë për atë që janë, 
pavarësisht nga gjinia, orientimi seksual, raca, kultura, feja, ngjyra e lëkurës, 
personaliteti dhe më shumë. Është e rëndësishme që këto vlera dhe kuptime të 
rrënjosen kur fëmijët janë të vegjël. 

Të gjithë ne, veçanërisht brezat e rinj, duhet të punojmë në uljen e stereotipave në 
mënyrë që të përmirësojmë shoqërinë në të cilën jetojmë. Ne mund të fillojmë të 
ndryshojmë perceptimin tonë për stereotipet. Të jemi të vetëdijshëm se të gjitha 
stereotipet janë të këqija, qoftë pozitive apo negative, sepse kjo shkakton paragjykime. 
Ne duhet të mësojmë të respektojmë dhe kuptojmë kulturat, fetë, kombet dhe vendet 
e tjera. 

5 Oliver Burkeman (2012), Why stereotypes are bad even when they're 'good, The Guardian, Wed 12 Dec 2012 15.55 GMT 



Me kalimin e kohës dhe zhvillimin e njerëzimit, njeriu mëson të jetë gjithnjëmë pak i 
varur nga bashkësitë e tij / saj të grupeve të vogla dhe vazhdimisht përpiqet për 
mbijetesë në shoqëri. 
Mendja njerëzore është jashtëzakonisht e aftë për vetëkontroll dhe vetërregullim, edhe 
pse automatikisht i kategorizojmë të gjithë në dy taborë, dmth, njerëz që i përkasin 
grupit / komunitetit tonë dhe atyre që nuk i përkasin. Vetë-rregullimi është thelbësor 
për përshtatjen e shprehjes së sjelljes shoqërore, veçanërisht në një epokë të 
diversitetit në rritje, marrëdhënieve ndërkombëtare, komunikimit global dhe 
ndërgjegjësimit për çështjet e të drejtave civile. Mendja jonë njerëzore është plotësisht 
e vetëdijshme për këtë ndryshim të shpejtë në mjedisin shoqëror dhe është në gjendje 
të përshtatet në një mënyrë që siguron sjellje të përshtatshme shoqërore. 
Ndërsa rrethi shoqëror është burimi ynë për përparimin e mëtejshëm në jetë, ai 
përmban të dy idetë, ato që duhet të mësojmë, por edhe idetë kundër të cilave duhet 
të luftojmë. Ne thithim stereotipet dhe paragjykimet nga prindërit tanë, nga shkollat, 
nga shoqëria dhe sidomos nga media. 
Meqenëse jemi të vetëdijshëm për këtë, është e rëndësishme ta kuptojmë rëndësinë e 
një mjedisi të shëndetshëm kulturor. Shoqëritë që përforcojnë vazhdimisht stereotipet 
dhe paragjykimet në të njëjtën kohë e vështirësojnë zbatimin e drejtësisë dhe barazisë. 
Në një botë që po ndryshon kaq shpejt dhe po bëhet më e integruar, është thelbësore 
që të jemi të vetëdijshëm për tendencën tonë për të bërë gabime, aftësinë tonë për të 
mësuar dhe ndryshuar, dhe veçanërisht përgjegjësinë tonë për të mos vepruar në 
kontekstin e stereotipeve, por kundër tyre.
Në këtë moment lind një pyetje kritike: "Si mund të bëjmë dallimin midis stereotipit dhe 
faktit"? 
Ekziston ndryshim midis një stereotipi dhe një përshkrimi të saktë kulturor. Është e 
dobishme të kujtojmë se stereotipet dhe paragjykimet bazohen në perceptimin, 
ndërsa përshkrimi i saktë kulturor bazohet në hulumtimin. Këtu janë katër kritere për 
të përcaktuar nëse disa informacione kulturore janë të vlefshme, jo vetëm një stereotip 
ose paragjykim.

 1. Përshkruan por nuk gjykon
 2. Mund të konfirmohet nga më tepër burime të pavarura
 3. Zbatohet të paktën për shumicën statistikore, ndoshta edhe për çdo   
  anëtar të popullsisë
 4. Nuk bën diskriminim, dmth, tregon karakteristikat sipas të cilave popullata  
  dallon nga të tjerat.

Për shembull: Hollandezët janë të gjatë. Kriteri i parë pranohet, sepse deklarata është 
përshkruese dhe jo vlerësuese, nuk jep një domethënie morale, qoftë të mirë apo të 
keqe. Kriteri i dytë mungon, por mund të sigurohet nga të paktën dy studime që 
konfirmojnë se Hollandezët në gjatësi janë mbi mesataren botërore. Kriteri i tretë 
përsëri nuk është i plotësuar, por mund të sigurohet nga statistikat që do të 
konfirmojnë se kjo e vërtetë vlen për shumicën e holandezëve, por jo për të gjithë 
holandezët. Kriteri i katërt është i paqartë, sepse "të jesh i gjatë" pa një kornizë 
krahasimi është i padobishëm, sepse ne nuk e dimë nëse holandezët janë "më të gjatë" 
dhe "nga kush?" Ne biem në përfundim se deklarata në formën e saj origjinale është 
më e prirë për stereotip sesa që është vëzhgim i saktë kulturor.
Është e qartë se nuk është gjithmonë e lehtë të ndalesh dhe të mbledhësh të gjithë 
informacionin në mënyrë që të mund të përcaktojmë nëse disa nga informacionet janë 



fakte të vërteta ose stereotipa. Sidoqoftë, ne e dimë që me disa përpjekje të 
ndërgjegjshme, ende është e mundur. Sigurisht, stereotipat dhe paragjykimet janë 
kudo dhe ne nuk mund t'i shmangim. Ne nuk mund t'i shpëtojmë as ndikimit të 
drejtpërdrejtë. Sidoqoftë, ne kemi zgjedhjen të mos veprojmë sipas tyre dhe, akoma 
më mirë, të rregullojmë sjelljen tonë dhe të modifikojmë prirjen tonë natyrore të 
veprojmë në zvogëlimin e tyre.
Sidoqoftë, në tërësi, kulturat ndryshojnë në përdorimin e stereotipave, varësisht nga 
pabarazia e tyre dhe ekstremeve që çojnë në paqe dhe konflikte. Nëse i kuptojmë 
format e përbashkëta kulturore dhe karakteristike të stereotipave, ndoshta do të mund 
t'i ndryshojmë ato.

Terma më pak të njohura:
Stereotipi 
Stereotipat janë përfytyrim mendor për tjetrin të bazuar në të pavërtetë, gjysmë të 
vërtetë ose paragjykim. Kur stereotipizojmë, menjëherë e kategorizojmë tjetrin me disa 
karakteristika dhe tipare vetëm pse ai i përket një grupi të caktuar dhe shmangim 
mendimin se ai/ajo është një individ në vetvete.
Paragjykimi
Paragjykimet janë stereotipe negative, të fituara më parë në bazë të besimeve dhe 
qëndrimeve logjikisht të pabazuara ndaj tjetrit. 
Diskriminim
Diskriminimi është veprim i bazuar në paragjykime, d.m.th, kur ia kufizoni ose ia 
mohoni të drejtën dikujt për çfarëdo arsye, ose me trajtim të pabarabartë të dikujt, 
vetëm sepse keni paragjykim ndaj të njëjtit person, i cili formohet në mendime të 
pabazuara.
Etnocentrizmi
Etnocentrizmi është një tërësi qëndrimesh dhe ideologjish ndaj kombit të vet, ndërsa 
në të njëjtën kohë nënvlerëson kombet e tjera ose anëtarët e etnive më të vogla.
Separacioni
Separacioni shoqëror ndodh kur anëtarët e grupeve të ndryshme shoqërohen 
ekskluzivisht me grupin e tyre dhe komunikojnë shumë pak me anëtarët e grupeve të 
tjera.
Segregacioni
Segregacioni shoqëror është kur grupi i shumicës formon një rreth të mbyllur dhe 
përjashton shoqërisht të gjithë të tjerët. Segregacioni i bazuar në etnocentrizëm 
përjashton dhe ndan të gjithë ata që janë anëtarë të kombeve të ndryshme nga kombi 
i tyre ose kombi shumicë.
Integrimi
Integrimi shoqëror është lidhja e grupeve të pakicave, por jo në tërësi; grupi i shumicës 
u jep atyre të drejtën për t'u bashkuar me grupin e tyre, por nuk i përfshin ata, d.m.th, 
nuk i trajton ata në mënyrë të barabartë si grupin e tyre. 
Inkluzioni
Inkluzioni shoqëror është bashkimi i barabartë i të gjitha grupeve dhe etnive në një 
kohezion ku të gjithë marrin trajtim të barabartë. 
Identiteti
Identiteti është imazhi që kemi për veten ose përkatësisë kolektive. Identiteti është 
përfaqësim mendor që individi ose kolektivi manifeston në të folur dhe në sjellje, të 
cilat përfaqësojnë sistemin e tyre të vlerës ose të grupit.

Qëllo emrin
20 minuta 
Njohja më e mirë e emrave të pjesëmarrësve, 
ndërtimi i ekipit
Mbajtja mend e emrave të pjesëmarrësve të tjerë
Shumica e pjesëmarrësve duhet të dinë emrat
ndërmjet vete 
I gjithë grupi i pjesëmarrësve është i ndarë në dy 
pjesë, pasi të ndahen pjesëmarrësit, vendoset një 
kanavacë midis tyre në mënyrë që ata të mos 
shihen. Secili grup duhet të zgjedhë një person 
për që do të "garojë"; ata persona qëndrojnë në 
afërsi të kanavacës / kur do të ulet kanavaca, ata 
duhet të qëllojnë emrin e personit para tyre. 
Ai/ajo që qëllon errnin i pari, u merr një anëtar 
nga ekipi. Ky aktivitet i njëjtë përsëritet disa herë 
Kanvacë
Aktivitet për perceptimin e mbizotërimit të një 
kulture (pozicioni në shoqëri) 

60-70 minuta
Shqyrtimi i perceptimit të ndryshëm për
tjetrin.
Dukshmëria e diskriminimit në shoqëri,
që rrjedhin nga stereotipat.
Lëvizja e më të fuqishmëve.
Vetë-testimi i pikëpamjeve personale dhe
mendimet. 
Pjesëmarrësit e shqyrtojnë ndarjen shoqërore të 
klasave.
Pjesëmarrësit ta shqyrtojnë diskriminimin
e krijuar në bazë të mbizotërimit të një kulture 
ose etnie mbizotëruese. 
Kërkohet një hapësirë më e madhe e gjerë në 
mënyrë që secili prej pjesëmarrësve të marrë të 
njëjtën pozitë fillestare. Sapo secili pjesëmarrës të 
vendoset në vijën fillestare, merr një "rol" në 
shoqëri, pavarësisht nga personaliteti i tij, 
pjesëmarrësi duhet ta vendosë veten në lëkurën 
e tjetrit dhe të mendojë se si roli rezultues do të 
lëvizte në shoqëri dhe si të arrinte suksese. Rolet 
nuk ndahen me pjesëmarrësit e tjerë. Pasi do ta 
lexojnë dhe motorizojnë rolin, pjesëmarrësve u 
lihet hapësirë të mendojnë për rolin e tyre dhe të 
përpiqen të përfytyrohen në jetën e personit që u 
është dhënë në këtë ushtrim. Pastaj u shpjegohet 
se do të lexohen disa deklarata, dhe sipas 
deklaratës së dhënë ata do të duhet të ecin hap 
pas hapi përpara, nëse roli i tyre mund do të 
mund pasqyronte deklaratën. Për shembull, 
deklarata thotë: "Unë mund të shkoj me pushime 
verore në det çdo vit" dhe nëse pjesëmarrësi 
mendon se roli i tij / saj mund të shkojë me 
pushime në det çdo vit, ec një hap përpara, por 
nëse ai mendon se nuk mund të përballojë një 
pushim në det çdo vit, atëherë pjesëmarrësi 
qëndron në të njëjtin vend ku është, nuk lëviz 
përpara. Pas përfundimit të deklaratave ndërsa 
pjesëmarrësit akomai lexojnë një nga një rolet e 
tyre edhe në pozicionet e tyre përfundimtare, të 
cilat i përfaqësuan në këtë ushtrim, lihet një 
moment për të gjithë, sipas perceptimit të tyre, të 
shohin se çfarë pozicioni imagjinojnë në këtë 
shoqëri. Në fund të ushtrimit, ata kthehen në 
plenum dhe vijon një diskutim për të gjithë 
aktivitetin.
Pyetjet e diskutimit: 
1. Sa e vështirë ishte për ju të vendosnit veten  
 në vendin e tjetrit? 

2. Si u ndjetë gjatë lëvizjes (për ata që lëviznin  
 vazhdimisht)?
3. Si u ndjetë ndërsa qëndronit pa lëvizur   
 përpara (për ata që rrallë ose kurrë 
 nuk ecën përpara)?
4. A keni menduar ndonjëherë se kush janë të  
 tjerët në komunitetin përreth jush dhe si   
 është jeta e tyre?
Rolet, deklaratat, mbulesë për sy, shirit maskimi
Biseda në Plenum
Për përshtatje më të madhe me aktivitetin; mund 
të zbatohet për çdo temë.
www.ohchr.org › CRPDTool › 
Module5_GroupActivity 



Sesioni 1 

Profili i pjesëmarrësve për të cilët është dedikuar punëtoria
- Çdo ushtrim mund të përshtatet sipas grupit dhe moshës së tyre. 
Plan për punëtori  
• Qëllimi i seminarit: 
 o Si ndryshimet kulturore dhe jo-inkluziviteti rezultojnë në diskriminim.
•  Detyrat: 
 o Grupi të njihen me njëri-tjetrin
 o Të njihemi me identitetin si nocion. Çfarë është identiteti i grupit dhe si   
  ndikon kultura në formimin e identiteteve personale dhe të grupeve?
 o T'i kuptojnë dallimet kulturore dhe si ato çojnë në separacion, segregacion,  
  integrim dhe inkluzion, bazuar në identitetin kulturor dhe etnik.
 o Njohja e etnocentrizmit si formë e diskriminimit.
 o Njohja e diskriminimit në shumë nivele.
 o Përvetësimi i aftësive. 

•  Rezultatet e pritura:
 o Bëni dallimin midis integrimit shoqëror dhe inkluzionit shoqëror bazuar në  
  identitetin kulturor dhe etnik.
 o Identifikimi i etnocentrizmit.
 o Njohja me diskriminimin në shumë nivele.

Aktiviteti 1
Kohëzgjatja
Qëllimi i aktivitetit
Detyrat e aktivitetit

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

Materialet e nevojshme 
Aktiviteti 2
Kohëzgjatja

Tas për tu njohur
15 minuta
Njohja ndërmjet pjesëmarrësve
Shkëmbimi i informacionit për vete me 
pjesëmarrësit e tjerë në grup
Pjesëmarrësit njihen më mirë
Pjesëmarrësit dinë informacione personale për 
tjetrin
Pjesëmarrësve u kërkohet të qëndrojnë në 
plenum në mënyrë që të marrin aktivisht pjesë në 
proces. Në mes të plenumit është vendosur një 
tas me letra, te të cilat ka pyetje të ndryshme për 
pjesëmarrësit për t'iu përgjigjur, me qëllim që të 
ndajnë në mënyrë interaktive informacionin për 
veten e tyre. Pyetjet janë të përgjithshme dhe të 
përditshme. Pjesëmarrësve u kërkohet një nga një 
të tërheqin një letër nga tasi dhe t'i përgjigjen 
pyetjes me informacione për veten e tyre, dhe 
pastaj të vazhdojë personi tjetër pranë tij/saj. Ky 
rreth i takimeve mund të përsëritet 2 deri në 3 
herë. 
Tas me pyetje
Aktivitet për ndarje të ideve
15 minuta

Prezantimi i pjesëmarrësve me terma të tillë si 
kultura dhe ndryshimet kulturore
Pjesëmarrësit në mënyrë interaktive zbulojnë dhe 
diskutojnë se cilat janë ndryshimet kulturore
Pjesëmarrësit duhet të jenë të njohur me termat
kultura dhe ndryshimet kulturore.
Pjesëmarrësit të ndajnë se çfarë do të thotë për ta
kultura dhe ndryshimet kulturore.
Diku në hapësirën e një dërrasë të bardhë 
paraprakisht duhet të shkruhet, "KULTURA" dhe 
"DALLIMET KULTURORE" dhe pastaj pjesëmarrësit 
të marrin letrat memo dhe të shkruajnë mbi to se 
çfarë është kultura dhe çfarë është ndryshimi 
kulturor. Pasi dikush të ketë mbaruar me 
mendimin e vet, ai është i lirë të ngrihet dhe ta 
lexojë të tijën dhe ta ngjisë fletën në tabelën e 
bardhë të duhur. Pasi të kenë mbaruar të gjithë 
pjesëmarrësit, moderatori përmbledh të gjitha 
mendimet. Është e dëshirueshme që të dyja 
dërrasat e bardha të mbesin në hapësirënderisa 
tëzgjatin seancat/trajnimi. 
Dërrasa e bardhë me mbishkrim KULTURA dhe 
dërrasa e bardhë me mbishkrim DALLIMET 
KULTURORE, markerë, stilolapsa, fletë memo
Biseda në Plenum
Ajsbergu - një aktivitet për ndarjen e dallimeve 
kulturore të dukshme dhe të padukshme
60 minuta
Të shihen ndryshimet kulturore të dukshme dhe 
të padukshme midis njerëzve
Pjesëmarrësit në mënyrë interaktive të zbulojnë 
dhe të diskutojnë se cilat janë ndryshimet 
kulturore dhe sa të dukshme janë ato
Pjesëmarrësit duhet të jenë të njohur me dallimet 
e dukshme dhe të padukshme.
Pjesëmarrësit në mënyrë të pavarur të njohin se jo
të gjithë njerëzit në këtë shtet dhe më gjerë janë të 
njëjtë dhe me kulturë të njëjtë 
Pjesëmarrësit janë të njohur me faktin se jo 
gjithçka është e dukshme, dhe ajo, nëse nuk 
vërejmë kulturën e dikujt, ajo nuk ekziston. 
Në dërrasën e bardhë paraprakisht është vizatuar 
një ajsberg me një ndarje të qartë (oqeanin) në 
kuptimin që ka një pjesë të dukshme dhe të 
padukshme të ajsbergut. Pjesëmarrësve u 
shpjegohet se ajsbergu paraqet një kulturë, me 
pjesën sipërfaqësore të ajsbergut që përfaqëson 
atë që është qartë e dukshme në një kulturë; pjesa 
sipërfaqësore ose pjesa me të cilën ajsbergu prek 

oqeanin përfaqëson pjesën që është më pak e 
dukshme, por prapë diçka mund të ndihet në një 
kulturë; pjesa nënujore përfaqëson pjesën e 
padukshme të një kulture.
Pastaj në dysheme duhet të vendosen letra që 
kanë karakteristika të ndryshme të një kulture, për 
shembull ushqimi, feja, prindërimi, sjellja 
shoqërore, etj. Pjesëmarrësve u lihet kohë të 
shohin fjalët/tiparet dhe të zgjedhin një prej tyre. 
Pasi secili pjesëmarrës të zgjedhë një tipar, ata 
ftohen një nga një të ndajnë mendimet e tyre në 
lidhje me atë tipar të veçantë, çfarë përfaqëson 
për ta, ku ta vendosin në ajsbergun dhe pse e 
vendosin në atë pozicion. Pas përfundimit të 
ndarjes së tipareve të dukshme dhe të 
padukshme, shpjegohen 3 pjesët e ajsbergut. 
Dërrasa e bardhë me ajsberg, fletë të shtypura me 
karakteristika, fletë të shtypura me tre pjesë të 
ajsbergut, markerë
Biseda në Plenum
Për të përdorur këtë metodë, për shpjegim më të 
detajuar; mund të përshtatet edhe për temë 
tjetër.
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/40058
8/FINAL%20Learning%20Activity%20Resources%2
03.2.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Qëllo emrin
20 minuta 
Njohja më e mirë e emrave të pjesëmarrësve, 
ndërtimi i ekipit
Mbajtja mend e emrave të pjesëmarrësve të tjerë
Shumica e pjesëmarrësve duhet të dinë emrat
ndërmjet vete 
I gjithë grupi i pjesëmarrësve është i ndarë në dy 
pjesë, pasi të ndahen pjesëmarrësit, vendoset një 
kanavacë midis tyre në mënyrë që ata të mos 
shihen. Secili grup duhet të zgjedhë një person 
për që do të "garojë"; ata persona qëndrojnë në 
afërsi të kanavacës / kur do të ulet kanavaca, ata 
duhet të qëllojnë emrin e personit para tyre. 
Ai/ajo që qëllon errnin i pari, u merr një anëtar 
nga ekipi. Ky aktivitet i njëjtë përsëritet disa herë 
Kanvacë
Aktivitet për perceptimin e mbizotërimit të një 
kulture (pozicioni në shoqëri) 

60-70 minuta
Shqyrtimi i perceptimit të ndryshëm për
tjetrin.
Dukshmëria e diskriminimit në shoqëri,
që rrjedhin nga stereotipat.
Lëvizja e më të fuqishmëve.
Vetë-testimi i pikëpamjeve personale dhe
mendimet. 
Pjesëmarrësit e shqyrtojnë ndarjen shoqërore të 
klasave.
Pjesëmarrësit ta shqyrtojnë diskriminimin
e krijuar në bazë të mbizotërimit të një kulture 
ose etnie mbizotëruese. 
Kërkohet një hapësirë më e madhe e gjerë në 
mënyrë që secili prej pjesëmarrësve të marrë të 
njëjtën pozitë fillestare. Sapo secili pjesëmarrës të 
vendoset në vijën fillestare, merr një "rol" në 
shoqëri, pavarësisht nga personaliteti i tij, 
pjesëmarrësi duhet ta vendosë veten në lëkurën 
e tjetrit dhe të mendojë se si roli rezultues do të 
lëvizte në shoqëri dhe si të arrinte suksese. Rolet 
nuk ndahen me pjesëmarrësit e tjerë. Pasi do ta 
lexojnë dhe motorizojnë rolin, pjesëmarrësve u 
lihet hapësirë të mendojnë për rolin e tyre dhe të 
përpiqen të përfytyrohen në jetën e personit që u 
është dhënë në këtë ushtrim. Pastaj u shpjegohet 
se do të lexohen disa deklarata, dhe sipas 
deklaratës së dhënë ata do të duhet të ecin hap 
pas hapi përpara, nëse roli i tyre mund do të 
mund pasqyronte deklaratën. Për shembull, 
deklarata thotë: "Unë mund të shkoj me pushime 
verore në det çdo vit" dhe nëse pjesëmarrësi 
mendon se roli i tij / saj mund të shkojë me 
pushime në det çdo vit, ec një hap përpara, por 
nëse ai mendon se nuk mund të përballojë një 
pushim në det çdo vit, atëherë pjesëmarrësi 
qëndron në të njëjtin vend ku është, nuk lëviz 
përpara. Pas përfundimit të deklaratave ndërsa 
pjesëmarrësit akomai lexojnë një nga një rolet e 
tyre edhe në pozicionet e tyre përfundimtare, të 
cilat i përfaqësuan në këtë ushtrim, lihet një 
moment për të gjithë, sipas perceptimit të tyre, të 
shohin se çfarë pozicioni imagjinojnë në këtë 
shoqëri. Në fund të ushtrimit, ata kthehen në 
plenum dhe vijon një diskutim për të gjithë 
aktivitetin.
Pyetjet e diskutimit: 
1. Sa e vështirë ishte për ju të vendosnit veten  
 në vendin e tjetrit? 

2. Si u ndjetë gjatë lëvizjes (për ata që lëviznin  
 vazhdimisht)?
3. Si u ndjetë ndërsa qëndronit pa lëvizur   
 përpara (për ata që rrallë ose kurrë 
 nuk ecën përpara)?
4. A keni menduar ndonjëherë se kush janë të  
 tjerët në komunitetin përreth jush dhe si   
 është jeta e tyre?
Rolet, deklaratat, mbulesë për sy, shirit maskimi
Biseda në Plenum
Për përshtatje më të madhe me aktivitetin; mund 
të zbatohet për çdo temë.
www.ohchr.org › CRPDTool › 
Module5_GroupActivity 



Tas për tu njohur
15 minuta
Njohja ndërmjet pjesëmarrësve
Shkëmbimi i informacionit për vete me 
pjesëmarrësit e tjerë në grup
Pjesëmarrësit njihen më mirë
Pjesëmarrësit dinë informacione personale për 
tjetrin
Pjesëmarrësve u kërkohet të qëndrojnë në 
plenum në mënyrë që të marrin aktivisht pjesë në 
proces. Në mes të plenumit është vendosur një 
tas me letra, te të cilat ka pyetje të ndryshme për 
pjesëmarrësit për t'iu përgjigjur, me qëllim që të 
ndajnë në mënyrë interaktive informacionin për 
veten e tyre. Pyetjet janë të përgjithshme dhe të 
përditshme. Pjesëmarrësve u kërkohet një nga një 
të tërheqin një letër nga tasi dhe t'i përgjigjen 
pyetjes me informacione për veten e tyre, dhe 
pastaj të vazhdojë personi tjetër pranë tij/saj. Ky 
rreth i takimeve mund të përsëritet 2 deri në 3 
herë. 
Tas me pyetje
Aktivitet për ndarje të ideve
15 minuta

Prezantimi i pjesëmarrësve me terma të tillë si 
kultura dhe ndryshimet kulturore
Pjesëmarrësit në mënyrë interaktive zbulojnë dhe 
diskutojnë se cilat janë ndryshimet kulturore
Pjesëmarrësit duhet të jenë të njohur me termat
kultura dhe ndryshimet kulturore.
Pjesëmarrësit të ndajnë se çfarë do të thotë për ta
kultura dhe ndryshimet kulturore.
Diku në hapësirën e një dërrasë të bardhë 
paraprakisht duhet të shkruhet, "KULTURA" dhe 
"DALLIMET KULTURORE" dhe pastaj pjesëmarrësit 
të marrin letrat memo dhe të shkruajnë mbi to se 
çfarë është kultura dhe çfarë është ndryshimi 
kulturor. Pasi dikush të ketë mbaruar me 
mendimin e vet, ai është i lirë të ngrihet dhe ta 
lexojë të tijën dhe ta ngjisë fletën në tabelën e 
bardhë të duhur. Pasi të kenë mbaruar të gjithë 
pjesëmarrësit, moderatori përmbledh të gjitha 
mendimet. Është e dëshirueshme që të dyja 
dërrasat e bardha të mbesin në hapësirënderisa 
tëzgjatin seancat/trajnimi. 
Dërrasa e bardhë me mbishkrim KULTURA dhe 
dërrasa e bardhë me mbishkrim DALLIMET 
KULTURORE, markerë, stilolapsa, fletë memo
Biseda në Plenum
Ajsbergu - një aktivitet për ndarjen e dallimeve 
kulturore të dukshme dhe të padukshme
60 minuta
Të shihen ndryshimet kulturore të dukshme dhe 
të padukshme midis njerëzve
Pjesëmarrësit në mënyrë interaktive të zbulojnë 
dhe të diskutojnë se cilat janë ndryshimet 
kulturore dhe sa të dukshme janë ato
Pjesëmarrësit duhet të jenë të njohur me dallimet 
e dukshme dhe të padukshme.
Pjesëmarrësit në mënyrë të pavarur të njohin se jo
të gjithë njerëzit në këtë shtet dhe më gjerë janë të 
njëjtë dhe me kulturë të njëjtë 
Pjesëmarrësit janë të njohur me faktin se jo 
gjithçka është e dukshme, dhe ajo, nëse nuk 
vërejmë kulturën e dikujt, ajo nuk ekziston. 
Në dërrasën e bardhë paraprakisht është vizatuar 
një ajsberg me një ndarje të qartë (oqeanin) në 
kuptimin që ka një pjesë të dukshme dhe të 
padukshme të ajsbergut. Pjesëmarrësve u 
shpjegohet se ajsbergu paraqet një kulturë, me 
pjesën sipërfaqësore të ajsbergut që përfaqëson 
atë që është qartë e dukshme në një kulturë; pjesa 
sipërfaqësore ose pjesa me të cilën ajsbergu prek 

Qëllimi i aktivitetit

Detyrat e aktivitetit

Rezultatet e pritura:

Udhëzime për realizim 

Materialet e nevojshme 

Metoda e vlerësimit
Aktiviteti 3

Kohëzgjatja 
Qëllimi i aktivitetit

Detyrat e aktivitetit

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

oqeanin përfaqëson pjesën që është më pak e 
dukshme, por prapë diçka mund të ndihet në një 
kulturë; pjesa nënujore përfaqëson pjesën e 
padukshme të një kulture.
Pastaj në dysheme duhet të vendosen letra që 
kanë karakteristika të ndryshme të një kulture, për 
shembull ushqimi, feja, prindërimi, sjellja 
shoqërore, etj. Pjesëmarrësve u lihet kohë të 
shohin fjalët/tiparet dhe të zgjedhin një prej tyre. 
Pasi secili pjesëmarrës të zgjedhë një tipar, ata 
ftohen një nga një të ndajnë mendimet e tyre në 
lidhje me atë tipar të veçantë, çfarë përfaqëson 
për ta, ku ta vendosin në ajsbergun dhe pse e 
vendosin në atë pozicion. Pas përfundimit të 
ndarjes së tipareve të dukshme dhe të 
padukshme, shpjegohen 3 pjesët e ajsbergut. 
Dërrasa e bardhë me ajsberg, fletë të shtypura me 
karakteristika, fletë të shtypura me tre pjesë të 
ajsbergut, markerë
Biseda në Plenum
Për të përdorur këtë metodë, për shpjegim më të 
detajuar; mund të përshtatet edhe për temë 
tjetër.
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/40058
8/FINAL%20Learning%20Activity%20Resources%2
03.2.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Qëllo emrin
20 minuta 
Njohja më e mirë e emrave të pjesëmarrësve, 
ndërtimi i ekipit
Mbajtja mend e emrave të pjesëmarrësve të tjerë
Shumica e pjesëmarrësve duhet të dinë emrat
ndërmjet vete 
I gjithë grupi i pjesëmarrësve është i ndarë në dy 
pjesë, pasi të ndahen pjesëmarrësit, vendoset një 
kanavacë midis tyre në mënyrë që ata të mos 
shihen. Secili grup duhet të zgjedhë një person 
për që do të "garojë"; ata persona qëndrojnë në 
afërsi të kanavacës / kur do të ulet kanavaca, ata 
duhet të qëllojnë emrin e personit para tyre. 
Ai/ajo që qëllon errnin i pari, u merr një anëtar 
nga ekipi. Ky aktivitet i njëjtë përsëritet disa herë 
Kanvacë
Aktivitet për perceptimin e mbizotërimit të një 
kulture (pozicioni në shoqëri) 

60-70 minuta
Shqyrtimi i perceptimit të ndryshëm për
tjetrin.
Dukshmëria e diskriminimit në shoqëri,
që rrjedhin nga stereotipat.
Lëvizja e më të fuqishmëve.
Vetë-testimi i pikëpamjeve personale dhe
mendimet. 
Pjesëmarrësit e shqyrtojnë ndarjen shoqërore të 
klasave.
Pjesëmarrësit ta shqyrtojnë diskriminimin
e krijuar në bazë të mbizotërimit të një kulture 
ose etnie mbizotëruese. 
Kërkohet një hapësirë më e madhe e gjerë në 
mënyrë që secili prej pjesëmarrësve të marrë të 
njëjtën pozitë fillestare. Sapo secili pjesëmarrës të 
vendoset në vijën fillestare, merr një "rol" në 
shoqëri, pavarësisht nga personaliteti i tij, 
pjesëmarrësi duhet ta vendosë veten në lëkurën 
e tjetrit dhe të mendojë se si roli rezultues do të 
lëvizte në shoqëri dhe si të arrinte suksese. Rolet 
nuk ndahen me pjesëmarrësit e tjerë. Pasi do ta 
lexojnë dhe motorizojnë rolin, pjesëmarrësve u 
lihet hapësirë të mendojnë për rolin e tyre dhe të 
përpiqen të përfytyrohen në jetën e personit që u 
është dhënë në këtë ushtrim. Pastaj u shpjegohet 
se do të lexohen disa deklarata, dhe sipas 
deklaratës së dhënë ata do të duhet të ecin hap 
pas hapi përpara, nëse roli i tyre mund do të 
mund pasqyronte deklaratën. Për shembull, 
deklarata thotë: "Unë mund të shkoj me pushime 
verore në det çdo vit" dhe nëse pjesëmarrësi 
mendon se roli i tij / saj mund të shkojë me 
pushime në det çdo vit, ec një hap përpara, por 
nëse ai mendon se nuk mund të përballojë një 
pushim në det çdo vit, atëherë pjesëmarrësi 
qëndron në të njëjtin vend ku është, nuk lëviz 
përpara. Pas përfundimit të deklaratave ndërsa 
pjesëmarrësit akomai lexojnë një nga një rolet e 
tyre edhe në pozicionet e tyre përfundimtare, të 
cilat i përfaqësuan në këtë ushtrim, lihet një 
moment për të gjithë, sipas perceptimit të tyre, të 
shohin se çfarë pozicioni imagjinojnë në këtë 
shoqëri. Në fund të ushtrimit, ata kthehen në 
plenum dhe vijon një diskutim për të gjithë 
aktivitetin.
Pyetjet e diskutimit: 
1. Sa e vështirë ishte për ju të vendosnit veten  
 në vendin e tjetrit? 

2. Si u ndjetë gjatë lëvizjes (për ata që lëviznin  
 vazhdimisht)?
3. Si u ndjetë ndërsa qëndronit pa lëvizur   
 përpara (për ata që rrallë ose kurrë 
 nuk ecën përpara)?
4. A keni menduar ndonjëherë se kush janë të  
 tjerët në komunitetin përreth jush dhe si   
 është jeta e tyre?
Rolet, deklaratat, mbulesë për sy, shirit maskimi
Biseda në Plenum
Për përshtatje më të madhe me aktivitetin; mund 
të zbatohet për çdo temë.
www.ohchr.org › CRPDTool › 
Module5_GroupActivity 



Tas për tu njohur
15 minuta
Njohja ndërmjet pjesëmarrësve
Shkëmbimi i informacionit për vete me 
pjesëmarrësit e tjerë në grup
Pjesëmarrësit njihen më mirë
Pjesëmarrësit dinë informacione personale për 
tjetrin
Pjesëmarrësve u kërkohet të qëndrojnë në 
plenum në mënyrë që të marrin aktivisht pjesë në 
proces. Në mes të plenumit është vendosur një 
tas me letra, te të cilat ka pyetje të ndryshme për 
pjesëmarrësit për t'iu përgjigjur, me qëllim që të 
ndajnë në mënyrë interaktive informacionin për 
veten e tyre. Pyetjet janë të përgjithshme dhe të 
përditshme. Pjesëmarrësve u kërkohet një nga një 
të tërheqin një letër nga tasi dhe t'i përgjigjen 
pyetjes me informacione për veten e tyre, dhe 
pastaj të vazhdojë personi tjetër pranë tij/saj. Ky 
rreth i takimeve mund të përsëritet 2 deri në 3 
herë. 
Tas me pyetje
Aktivitet për ndarje të ideve
15 minuta

Prezantimi i pjesëmarrësve me terma të tillë si 
kultura dhe ndryshimet kulturore
Pjesëmarrësit në mënyrë interaktive zbulojnë dhe 
diskutojnë se cilat janë ndryshimet kulturore
Pjesëmarrësit duhet të jenë të njohur me termat
kultura dhe ndryshimet kulturore.
Pjesëmarrësit të ndajnë se çfarë do të thotë për ta
kultura dhe ndryshimet kulturore.
Diku në hapësirën e një dërrasë të bardhë 
paraprakisht duhet të shkruhet, "KULTURA" dhe 
"DALLIMET KULTURORE" dhe pastaj pjesëmarrësit 
të marrin letrat memo dhe të shkruajnë mbi to se 
çfarë është kultura dhe çfarë është ndryshimi 
kulturor. Pasi dikush të ketë mbaruar me 
mendimin e vet, ai është i lirë të ngrihet dhe ta 
lexojë të tijën dhe ta ngjisë fletën në tabelën e 
bardhë të duhur. Pasi të kenë mbaruar të gjithë 
pjesëmarrësit, moderatori përmbledh të gjitha 
mendimet. Është e dëshirueshme që të dyja 
dërrasat e bardha të mbesin në hapësirënderisa 
tëzgjatin seancat/trajnimi. 
Dërrasa e bardhë me mbishkrim KULTURA dhe 
dërrasa e bardhë me mbishkrim DALLIMET 
KULTURORE, markerë, stilolapsa, fletë memo
Biseda në Plenum
Ajsbergu - një aktivitet për ndarjen e dallimeve 
kulturore të dukshme dhe të padukshme
60 minuta
Të shihen ndryshimet kulturore të dukshme dhe 
të padukshme midis njerëzve
Pjesëmarrësit në mënyrë interaktive të zbulojnë 
dhe të diskutojnë se cilat janë ndryshimet 
kulturore dhe sa të dukshme janë ato
Pjesëmarrësit duhet të jenë të njohur me dallimet 
e dukshme dhe të padukshme.
Pjesëmarrësit në mënyrë të pavarur të njohin se jo
të gjithë njerëzit në këtë shtet dhe më gjerë janë të 
njëjtë dhe me kulturë të njëjtë 
Pjesëmarrësit janë të njohur me faktin se jo 
gjithçka është e dukshme, dhe ajo, nëse nuk 
vërejmë kulturën e dikujt, ajo nuk ekziston. 
Në dërrasën e bardhë paraprakisht është vizatuar 
një ajsberg me një ndarje të qartë (oqeanin) në 
kuptimin që ka një pjesë të dukshme dhe të 
padukshme të ajsbergut. Pjesëmarrësve u 
shpjegohet se ajsbergu paraqet një kulturë, me 
pjesën sipërfaqësore të ajsbergut që përfaqëson 
atë që është qartë e dukshme në një kulturë; pjesa 
sipërfaqësore ose pjesa me të cilën ajsbergu prek 

oqeanin përfaqëson pjesën që është më pak e 
dukshme, por prapë diçka mund të ndihet në një 
kulturë; pjesa nënujore përfaqëson pjesën e 
padukshme të një kulture.
Pastaj në dysheme duhet të vendosen letra që 
kanë karakteristika të ndryshme të një kulture, për 
shembull ushqimi, feja, prindërimi, sjellja 
shoqërore, etj. Pjesëmarrësve u lihet kohë të 
shohin fjalët/tiparet dhe të zgjedhin një prej tyre. 
Pasi secili pjesëmarrës të zgjedhë një tipar, ata 
ftohen një nga një të ndajnë mendimet e tyre në 
lidhje me atë tipar të veçantë, çfarë përfaqëson 
për ta, ku ta vendosin në ajsbergun dhe pse e 
vendosin në atë pozicion. Pas përfundimit të 
ndarjes së tipareve të dukshme dhe të 
padukshme, shpjegohen 3 pjesët e ajsbergut. 
Dërrasa e bardhë me ajsberg, fletë të shtypura me 
karakteristika, fletë të shtypura me tre pjesë të 
ajsbergut, markerë
Biseda në Plenum
Për të përdorur këtë metodë, për shpjegim më të 
detajuar; mund të përshtatet edhe për temë 
tjetër.
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/40058
8/FINAL%20Learning%20Activity%20Resources%2
03.2.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Materialet e nevojshme 

Metoda e vlerësimit
Anekset dhe literatura e 
dobishme 

Sesioni 2
Aktiviteti 1
Kohëzgjatja 
Qëllimi i aktivitetit

Detyrat e aktivitetit
Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

Materialet e nevojshme 
Aktiviteti 2

Qëllo emrin
20 minuta 
Njohja më e mirë e emrave të pjesëmarrësve, 
ndërtimi i ekipit
Mbajtja mend e emrave të pjesëmarrësve të tjerë
Shumica e pjesëmarrësve duhet të dinë emrat
ndërmjet vete 
I gjithë grupi i pjesëmarrësve është i ndarë në dy 
pjesë, pasi të ndahen pjesëmarrësit, vendoset një 
kanavacë midis tyre në mënyrë që ata të mos 
shihen. Secili grup duhet të zgjedhë një person 
për që do të "garojë"; ata persona qëndrojnë në 
afërsi të kanavacës / kur do të ulet kanavaca, ata 
duhet të qëllojnë emrin e personit para tyre. 
Ai/ajo që qëllon errnin i pari, u merr një anëtar 
nga ekipi. Ky aktivitet i njëjtë përsëritet disa herë 
Kanvacë
Aktivitet për perceptimin e mbizotërimit të një 
kulture (pozicioni në shoqëri) 

60-70 minuta
Shqyrtimi i perceptimit të ndryshëm për
tjetrin.
Dukshmëria e diskriminimit në shoqëri,
që rrjedhin nga stereotipat.
Lëvizja e më të fuqishmëve.
Vetë-testimi i pikëpamjeve personale dhe
mendimet. 
Pjesëmarrësit e shqyrtojnë ndarjen shoqërore të 
klasave.
Pjesëmarrësit ta shqyrtojnë diskriminimin
e krijuar në bazë të mbizotërimit të një kulture 
ose etnie mbizotëruese. 
Kërkohet një hapësirë më e madhe e gjerë në 
mënyrë që secili prej pjesëmarrësve të marrë të 
njëjtën pozitë fillestare. Sapo secili pjesëmarrës të 
vendoset në vijën fillestare, merr një "rol" në 
shoqëri, pavarësisht nga personaliteti i tij, 
pjesëmarrësi duhet ta vendosë veten në lëkurën 
e tjetrit dhe të mendojë se si roli rezultues do të 
lëvizte në shoqëri dhe si të arrinte suksese. Rolet 
nuk ndahen me pjesëmarrësit e tjerë. Pasi do ta 
lexojnë dhe motorizojnë rolin, pjesëmarrësve u 
lihet hapësirë të mendojnë për rolin e tyre dhe të 
përpiqen të përfytyrohen në jetën e personit që u 
është dhënë në këtë ushtrim. Pastaj u shpjegohet 
se do të lexohen disa deklarata, dhe sipas 
deklaratës së dhënë ata do të duhet të ecin hap 
pas hapi përpara, nëse roli i tyre mund do të 
mund pasqyronte deklaratën. Për shembull, 
deklarata thotë: "Unë mund të shkoj me pushime 
verore në det çdo vit" dhe nëse pjesëmarrësi 
mendon se roli i tij / saj mund të shkojë me 
pushime në det çdo vit, ec një hap përpara, por 
nëse ai mendon se nuk mund të përballojë një 
pushim në det çdo vit, atëherë pjesëmarrësi 
qëndron në të njëjtin vend ku është, nuk lëviz 
përpara. Pas përfundimit të deklaratave ndërsa 
pjesëmarrësit akomai lexojnë një nga një rolet e 
tyre edhe në pozicionet e tyre përfundimtare, të 
cilat i përfaqësuan në këtë ushtrim, lihet një 
moment për të gjithë, sipas perceptimit të tyre, të 
shohin se çfarë pozicioni imagjinojnë në këtë 
shoqëri. Në fund të ushtrimit, ata kthehen në 
plenum dhe vijon një diskutim për të gjithë 
aktivitetin.
Pyetjet e diskutimit: 
1. Sa e vështirë ishte për ju të vendosnit veten  
 në vendin e tjetrit? 

2. Si u ndjetë gjatë lëvizjes (për ata që lëviznin  
 vazhdimisht)?
3. Si u ndjetë ndërsa qëndronit pa lëvizur   
 përpara (për ata që rrallë ose kurrë 
 nuk ecën përpara)?
4. A keni menduar ndonjëherë se kush janë të  
 tjerët në komunitetin përreth jush dhe si   
 është jeta e tyre?
Rolet, deklaratat, mbulesë për sy, shirit maskimi
Biseda në Plenum
Për përshtatje më të madhe me aktivitetin; mund 
të zbatohet për çdo temë.
www.ohchr.org › CRPDTool › 
Module5_GroupActivity 



Qëllo emrin
20 minuta 
Njohja më e mirë e emrave të pjesëmarrësve, 
ndërtimi i ekipit
Mbajtja mend e emrave të pjesëmarrësve të tjerë
Shumica e pjesëmarrësve duhet të dinë emrat
ndërmjet vete 
I gjithë grupi i pjesëmarrësve është i ndarë në dy 
pjesë, pasi të ndahen pjesëmarrësit, vendoset një 
kanavacë midis tyre në mënyrë që ata të mos 
shihen. Secili grup duhet të zgjedhë një person 
për që do të "garojë"; ata persona qëndrojnë në 
afërsi të kanavacës / kur do të ulet kanavaca, ata 
duhet të qëllojnë emrin e personit para tyre. 
Ai/ajo që qëllon errnin i pari, u merr një anëtar 
nga ekipi. Ky aktivitet i njëjtë përsëritet disa herë 
Kanvacë
Aktivitet për perceptimin e mbizotërimit të një 
kulture (pozicioni në shoqëri) 

60-70 minuta
Shqyrtimi i perceptimit të ndryshëm për
tjetrin.
Dukshmëria e diskriminimit në shoqëri,
që rrjedhin nga stereotipat.
Lëvizja e më të fuqishmëve.
Vetë-testimi i pikëpamjeve personale dhe
mendimet. 
Pjesëmarrësit e shqyrtojnë ndarjen shoqërore të 
klasave.
Pjesëmarrësit ta shqyrtojnë diskriminimin
e krijuar në bazë të mbizotërimit të një kulture 
ose etnie mbizotëruese. 
Kërkohet një hapësirë më e madhe e gjerë në 
mënyrë që secili prej pjesëmarrësve të marrë të 
njëjtën pozitë fillestare. Sapo secili pjesëmarrës të 
vendoset në vijën fillestare, merr një "rol" në 
shoqëri, pavarësisht nga personaliteti i tij, 
pjesëmarrësi duhet ta vendosë veten në lëkurën 
e tjetrit dhe të mendojë se si roli rezultues do të 
lëvizte në shoqëri dhe si të arrinte suksese. Rolet 
nuk ndahen me pjesëmarrësit e tjerë. Pasi do ta 
lexojnë dhe motorizojnë rolin, pjesëmarrësve u 
lihet hapësirë të mendojnë për rolin e tyre dhe të 
përpiqen të përfytyrohen në jetën e personit që u 
është dhënë në këtë ushtrim. Pastaj u shpjegohet 
se do të lexohen disa deklarata, dhe sipas 
deklaratës së dhënë ata do të duhet të ecin hap 
pas hapi përpara, nëse roli i tyre mund do të 
mund pasqyronte deklaratën. Për shembull, 
deklarata thotë: "Unë mund të shkoj me pushime 
verore në det çdo vit" dhe nëse pjesëmarrësi 
mendon se roli i tij / saj mund të shkojë me 
pushime në det çdo vit, ec një hap përpara, por 
nëse ai mendon se nuk mund të përballojë një 
pushim në det çdo vit, atëherë pjesëmarrësi 
qëndron në të njëjtin vend ku është, nuk lëviz 
përpara. Pas përfundimit të deklaratave ndërsa 
pjesëmarrësit akomai lexojnë një nga një rolet e 
tyre edhe në pozicionet e tyre përfundimtare, të 
cilat i përfaqësuan në këtë ushtrim, lihet një 
moment për të gjithë, sipas perceptimit të tyre, të 
shohin se çfarë pozicioni imagjinojnë në këtë 
shoqëri. Në fund të ushtrimit, ata kthehen në 
plenum dhe vijon një diskutim për të gjithë 
aktivitetin.
Pyetjet e diskutimit: 
1. Sa e vështirë ishte për ju të vendosnit veten  
 në vendin e tjetrit? 

Kohëzgjatja
Qëllimi i aktivitetit

Detyrat e aktivitetit

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

2. Si u ndjetë gjatë lëvizjes (për ata që lëviznin  
 vazhdimisht)?
3. Si u ndjetë ndërsa qëndronit pa lëvizur   
 përpara (për ata që rrallë ose kurrë 
 nuk ecën përpara)?
4. A keni menduar ndonjëherë se kush janë të  
 tjerët në komunitetin përreth jush dhe si   
 është jeta e tyre?
Rolet, deklaratat, mbulesë për sy, shirit maskimi
Biseda në Plenum
Për përshtatje më të madhe me aktivitetin; mund 
të zbatohet për çdo temë.
www.ohchr.org › CRPDTool › 
Module5_GroupActivity 

Aktivitet për njohjen dhe identifikimin e 
etnocentrizmit
45 minuta 
Perceptimi i pagesës së pabarabartë të
etnisë dominuese dhe etnitë e tjera në tregun e 
punës. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Pjesëmarrësit vihen në një rol 
Njohja me praktikën e punësimit në 
baza etnike vetëm për qëllim të plotësimit të 
kuotave shtetërore.
Njohja e diskriminimit në 
baza etnike. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Në fillim, secili pjesëmarrës tërheq një copë letër 
me një etni të shkruar mbi të nga një tas. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mos e zbulojnë këtë 
informacion derisa t'u thuhet që ta bëjnë këtë. 
Pastaj, secilit pjesëmarrës i jepet një gjilpërë, pe 
dhe një copë material, dhe detyra e tyre është që 
të gjithë të qepin figurën e dhënë në materialin e 
tyre, për shembull një trekëndësh, dhe atyre u 
jepet 5 minuta kohë për të punuar. 
Pasi të mbarojnë, fasilitatori vepron si 
punëdhënës dhe pjesëmarrësit ftohen një nga një 
të tregojnë trekëndëshat e tyre të qepura. Pasi të 
tregojnë se çfarë kanë bërë, atyre u kërkohet të 
thonë nga çfarë etnie janë, sipas letrave që i 
morën në fillim. Punëdhënësi në këtë ushtrim 
punëson njerëz sipas përkatësisë etnike të tyre 
dhe numëron sa grupe minoritare do të 
regjistrohen dhe me çfarë numri, në mënyrë që të 
plotësojnë kuotën shtetërore të punësimit, dhe jo 
sipas punës së kryer mirë. Pasi do të përmbushet 
kuota, vijon pagesa për punën e përfunduar, 
d.m.th, pagesa bëhet padrejtësisht: punëtori që 
është përfaqësues i grupit etnik shumicë paguhet 

në mënyrë të drejtë, madje mund të shpërblehet, 
dhe punëtorët që vijnë nga Etnitë më të vogla, 
pavarësisht nga ajo që kanë bërë, nën ndikimin e 
etnocentrizmit u jepet një pagë më e ulët se që 
meritojnë. "Paratë" me të cilat do të paguani janë 
sigurisht fiktive dhe jo me vlerë reale; jeni të lirë të 
bëni modelin tuaj të parave.
Pas pagesave, të gjithë kthehen në plenum dhe 
diskutimi vazhdon. 

Pyetje për diskutim:
1. Çfarë mendoni, a jeni paguar në mënyrë të  
 drejtë sipas asaj që keni punuar? 
2. Pyetje për ata që në këtë ushtrim luajtën   
 rolin e një grupi etnik që është më pak i   
 përfaqësuar në shoqërinë tonë: Si ndiheni  
 kur paguheni më pak për të njëjtën punë   
 sesa grupi etnik shumicë?
3. Pyetje për ata që në këtë ushtrim kishin   
 rolin e etnisë shumicë: A e ndieni të    
 nevojshme të ankoheni për kolegët tuaj   
 sepse ata paguhen më pak se ju, por keni   
 bërë punën e njëjtë?
4. Sa nga kjo pagesë e padrejtë, pozicionimi
 i padrejtë dhe punësimi në shoqëri ndodh  
 në vendin tonë, vetëm për t'i përmbushur   
 kuotat e shtetit? 
5. A vëreni diskriminim bazuar në përkatësi   
 etnike?
6. A është i pranishëm etnocentrizmi në   
 punësim? 
Letra për rolet - përfaqësimi i etnive, gjilpërë, pe 
dhe material
Biseda në Plenum
Aktivitet për t'i shprehur pikëpamjet personale
45 minuta 
Të ilustrohet se si stereotipat krijojnë 
Diskriminim.
Shprehja e mendimit dhe qëndrimit personal.
Diskutimi për rastet e diskriminimit dhe barazisë
Pjesëmarrësit duhet të jenë të lirë të ndajnë 
pikëpamjet dhe mendimet e tyre.
Ilustroni që të shihet se si stereotipat
krijojnë diskriminim.
Në katër këndet e hapësirës vendosen shenja: 
"Pajtohem"; "Nuk jam pajtohem"; "Nuk mund të 
vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim". Të gjithë 
pjesëmarrësve u kërkohet të qëndrojnë në mes të 

hapësirës dhe u shpjegohet se në aktivitetin e 
radhës do të lexohen një nga një deklarata. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mendojnë pas 
leximit të secilës deklaratë dhe, sipas mendimit 
dhe pozicionit të tyre, të pozicionohen në qoshen 
ku është shkruar qëndrimi i tyre. Nëse qëndrimi i 
tyre është "Pajtohem jashtëzakonisht" ata mund 
të qëndrojnë mjaft thellë në qoshen dhe nëse 
pajtohen me deklaratën, por jo aq ekstrem, ata 
mund të qëndrojnë jo aq shumë në qoshe, por 
më shumë drejt mesit të dhomës. 
Pasi do të lexohet një deklaratë, lini hapësirë që 
pjesëmarrësit të mendojnë dhe të pozicionohen 
në qoshet/ qëndrimet në dhomë. Ata më pas 
ftohen se kush dëshiron të treojë mendimin e 
vet; gjatë diskutimit të një deklarate, 
pjesëmarrësit kanë të drejtë të ndryshojnë 
mendim e tyre, dhe kështu të ndryshojnë 
pozicionin e tyre në dhomë. 
-Deklarimet mund të formohen në varësi të asaj 
teme që është e nevojshme për aktivitetin. 
- Deklaratat në lidhje me edukimin për paqe 
mund të mbulojnë tema në këtë manual, si p.sh.: 
etnocentrizmi, segregacioni, diskriminimi.
- Për këtë aktivitet nuk nevojitet diskutim në 
plenum.
Deklaratat "Pajtohem"; "Nuk pajtohem"; "Nuk 
mund të vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim"; letër e 
shtypur që do të vendoset nëpër qoshe; shirit 
maskues
Biseda në Plenum
Busullat, një manual në të cilin mund të gjeni më 
shumë aktivitete, përfshirë këtë aktivitet të 
veçantë.
http://democraticschools.mk/web/wp-content/u
ploads/2019/08/Kompasito_final-MK.pdf



Sesioni 3 

Qëllo emrin
20 minuta 
Njohja më e mirë e emrave të pjesëmarrësve, 
ndërtimi i ekipit
Mbajtja mend e emrave të pjesëmarrësve të tjerë
Shumica e pjesëmarrësve duhet të dinë emrat
ndërmjet vete 
I gjithë grupi i pjesëmarrësve është i ndarë në dy 
pjesë, pasi të ndahen pjesëmarrësit, vendoset një 
kanavacë midis tyre në mënyrë që ata të mos 
shihen. Secili grup duhet të zgjedhë një person 
për që do të "garojë"; ata persona qëndrojnë në 
afërsi të kanavacës / kur do të ulet kanavaca, ata 
duhet të qëllojnë emrin e personit para tyre. 
Ai/ajo që qëllon errnin i pari, u merr një anëtar 
nga ekipi. Ky aktivitet i njëjtë përsëritet disa herë 
Kanvacë
Aktivitet për perceptimin e mbizotërimit të një 
kulture (pozicioni në shoqëri) 

60-70 minuta
Shqyrtimi i perceptimit të ndryshëm për
tjetrin.
Dukshmëria e diskriminimit në shoqëri,
që rrjedhin nga stereotipat.
Lëvizja e më të fuqishmëve.
Vetë-testimi i pikëpamjeve personale dhe
mendimet. 
Pjesëmarrësit e shqyrtojnë ndarjen shoqërore të 
klasave.
Pjesëmarrësit ta shqyrtojnë diskriminimin
e krijuar në bazë të mbizotërimit të një kulture 
ose etnie mbizotëruese. 
Kërkohet një hapësirë më e madhe e gjerë në 
mënyrë që secili prej pjesëmarrësve të marrë të 
njëjtën pozitë fillestare. Sapo secili pjesëmarrës të 
vendoset në vijën fillestare, merr një "rol" në 
shoqëri, pavarësisht nga personaliteti i tij, 
pjesëmarrësi duhet ta vendosë veten në lëkurën 
e tjetrit dhe të mendojë se si roli rezultues do të 
lëvizte në shoqëri dhe si të arrinte suksese. Rolet 
nuk ndahen me pjesëmarrësit e tjerë. Pasi do ta 
lexojnë dhe motorizojnë rolin, pjesëmarrësve u 
lihet hapësirë të mendojnë për rolin e tyre dhe të 
përpiqen të përfytyrohen në jetën e personit që u 
është dhënë në këtë ushtrim. Pastaj u shpjegohet 
se do të lexohen disa deklarata, dhe sipas 
deklaratës së dhënë ata do të duhet të ecin hap 
pas hapi përpara, nëse roli i tyre mund do të 
mund pasqyronte deklaratën. Për shembull, 
deklarata thotë: "Unë mund të shkoj me pushime 
verore në det çdo vit" dhe nëse pjesëmarrësi 
mendon se roli i tij / saj mund të shkojë me 
pushime në det çdo vit, ec një hap përpara, por 
nëse ai mendon se nuk mund të përballojë një 
pushim në det çdo vit, atëherë pjesëmarrësi 
qëndron në të njëjtin vend ku është, nuk lëviz 
përpara. Pas përfundimit të deklaratave ndërsa 
pjesëmarrësit akomai lexojnë një nga një rolet e 
tyre edhe në pozicionet e tyre përfundimtare, të 
cilat i përfaqësuan në këtë ushtrim, lihet një 
moment për të gjithë, sipas perceptimit të tyre, të 
shohin se çfarë pozicioni imagjinojnë në këtë 
shoqëri. Në fund të ushtrimit, ata kthehen në 
plenum dhe vijon një diskutim për të gjithë 
aktivitetin.
Pyetjet e diskutimit: 
1. Sa e vështirë ishte për ju të vendosnit veten  
 në vendin e tjetrit? 

2. Si u ndjetë gjatë lëvizjes (për ata që lëviznin  
 vazhdimisht)?
3. Si u ndjetë ndërsa qëndronit pa lëvizur   
 përpara (për ata që rrallë ose kurrë 
 nuk ecën përpara)?
4. A keni menduar ndonjëherë se kush janë të  
 tjerët në komunitetin përreth jush dhe si   
 është jeta e tyre?
Rolet, deklaratat, mbulesë për sy, shirit maskimi
Biseda në Plenum
Për përshtatje më të madhe me aktivitetin; mund 
të zbatohet për çdo temë.
www.ohchr.org › CRPDTool › 
Module5_GroupActivity 

Materialet e nevojshme 
Metoda e vlerësimit
Anekset dhe literatura e 
dobishme

Aktiviteti 1

Kohëzgjatja
Qëllimi i aktivitetit

Detyrat e aktivitetit

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

Aktiviteti për njohjen e identitetit: identiteti 
grupor dhe kulturor.
50 minuta
T'i prezantojë pjesëmarrësit me termat identitet, 
grup dhe identitet kulturor.
Pjesëmarrësit ndajnë atë që përfaqëson identitet 
personal për ta, dhe çfarë është identitet grupor 
dhe identitet kulturor. 
Pjesëmarrësit duhet të jenë të njohur me termin
identitet dhe çfarë përbën identiteti grupor.
Secilit pjesëmarrës i jepet një copë letër në të 
cilën është shtypur "Lule e Identitetit". Lulja 
duhet të ketë minimumi 5 petale bosh të letrave 
Së pari, detyra e tyre është të shkruajnë 
identitetin e tyre në 5 (ose më shumë) petale prej 
letre; pjesëmarrësve u jepet liria që të shprehin 
identitetet e tyre siç dëshirojnë dhe ashtu siç e 
njohin vetveten. Pasi të pikasen, ata ftohen të 
tregojnë identitetin e tyre me të tjerët. Pastaj, të 
gjithë pjesëmarrësit bashkohen në dy grupe dhe 
u jepet një "Lule e re e identitetit", por vetëm një 
për të gjithë grupin dhe u kërkohet nga 
identitetet e tyre personale të vendosin në grupe 
se cilat 5 identitete janë të rëndësishme për t'u 
përmendur. Sipas të njëjtit parim, të dy grupet 
ndajnë identitetet e rëndësishme përsëri për atë 
grup, dhe në fund u jepet një "Lule e re e 
identitetit", të gjithë pjesëmarrësit mblidhen së 
bashku në një grup të madh, për të vendosur se 
cilat 5 identitete janë më të rëndësishme për 

Aktivitet për njohjen dhe identifikimin e 
etnocentrizmit
45 minuta 
Perceptimi i pagesës së pabarabartë të
etnisë dominuese dhe etnitë e tjera në tregun e 
punës. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Pjesëmarrësit vihen në një rol 
Njohja me praktikën e punësimit në 
baza etnike vetëm për qëllim të plotësimit të 
kuotave shtetërore.
Njohja e diskriminimit në 
baza etnike. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Në fillim, secili pjesëmarrës tërheq një copë letër 
me një etni të shkruar mbi të nga një tas. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mos e zbulojnë këtë 
informacion derisa t'u thuhet që ta bëjnë këtë. 
Pastaj, secilit pjesëmarrës i jepet një gjilpërë, pe 
dhe një copë material, dhe detyra e tyre është që 
të gjithë të qepin figurën e dhënë në materialin e 
tyre, për shembull një trekëndësh, dhe atyre u 
jepet 5 minuta kohë për të punuar. 
Pasi të mbarojnë, fasilitatori vepron si 
punëdhënës dhe pjesëmarrësit ftohen një nga një 
të tregojnë trekëndëshat e tyre të qepura. Pasi të 
tregojnë se çfarë kanë bërë, atyre u kërkohet të 
thonë nga çfarë etnie janë, sipas letrave që i 
morën në fillim. Punëdhënësi në këtë ushtrim 
punëson njerëz sipas përkatësisë etnike të tyre 
dhe numëron sa grupe minoritare do të 
regjistrohen dhe me çfarë numri, në mënyrë që të 
plotësojnë kuotën shtetërore të punësimit, dhe jo 
sipas punës së kryer mirë. Pasi do të përmbushet 
kuota, vijon pagesa për punën e përfunduar, 
d.m.th, pagesa bëhet padrejtësisht: punëtori që 
është përfaqësues i grupit etnik shumicë paguhet 

në mënyrë të drejtë, madje mund të shpërblehet, 
dhe punëtorët që vijnë nga Etnitë më të vogla, 
pavarësisht nga ajo që kanë bërë, nën ndikimin e 
etnocentrizmit u jepet një pagë më e ulët se që 
meritojnë. "Paratë" me të cilat do të paguani janë 
sigurisht fiktive dhe jo me vlerë reale; jeni të lirë të 
bëni modelin tuaj të parave.
Pas pagesave, të gjithë kthehen në plenum dhe 
diskutimi vazhdon. 

Pyetje për diskutim:
1. Çfarë mendoni, a jeni paguar në mënyrë të  
 drejtë sipas asaj që keni punuar? 
2. Pyetje për ata që në këtë ushtrim luajtën   
 rolin e një grupi etnik që është më pak i   
 përfaqësuar në shoqërinë tonë: Si ndiheni  
 kur paguheni më pak për të njëjtën punë   
 sesa grupi etnik shumicë?
3. Pyetje për ata që në këtë ushtrim kishin   
 rolin e etnisë shumicë: A e ndieni të    
 nevojshme të ankoheni për kolegët tuaj   
 sepse ata paguhen më pak se ju, por keni   
 bërë punën e njëjtë?
4. Sa nga kjo pagesë e padrejtë, pozicionimi
 i padrejtë dhe punësimi në shoqëri ndodh  
 në vendin tonë, vetëm për t'i përmbushur   
 kuotat e shtetit? 
5. A vëreni diskriminim bazuar në përkatësi   
 etnike?
6. A është i pranishëm etnocentrizmi në   
 punësim? 
Letra për rolet - përfaqësimi i etnive, gjilpërë, pe 
dhe material
Biseda në Plenum
Aktivitet për t'i shprehur pikëpamjet personale
45 minuta 
Të ilustrohet se si stereotipat krijojnë 
Diskriminim.
Shprehja e mendimit dhe qëndrimit personal.
Diskutimi për rastet e diskriminimit dhe barazisë
Pjesëmarrësit duhet të jenë të lirë të ndajnë 
pikëpamjet dhe mendimet e tyre.
Ilustroni që të shihet se si stereotipat
krijojnë diskriminim.
Në katër këndet e hapësirës vendosen shenja: 
"Pajtohem"; "Nuk jam pajtohem"; "Nuk mund të 
vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim". Të gjithë 
pjesëmarrësve u kërkohet të qëndrojnë në mes të 

hapësirës dhe u shpjegohet se në aktivitetin e 
radhës do të lexohen një nga një deklarata. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mendojnë pas 
leximit të secilës deklaratë dhe, sipas mendimit 
dhe pozicionit të tyre, të pozicionohen në qoshen 
ku është shkruar qëndrimi i tyre. Nëse qëndrimi i 
tyre është "Pajtohem jashtëzakonisht" ata mund 
të qëndrojnë mjaft thellë në qoshen dhe nëse 
pajtohen me deklaratën, por jo aq ekstrem, ata 
mund të qëndrojnë jo aq shumë në qoshe, por 
më shumë drejt mesit të dhomës. 
Pasi do të lexohet një deklaratë, lini hapësirë që 
pjesëmarrësit të mendojnë dhe të pozicionohen 
në qoshet/ qëndrimet në dhomë. Ata më pas 
ftohen se kush dëshiron të treojë mendimin e 
vet; gjatë diskutimit të një deklarate, 
pjesëmarrësit kanë të drejtë të ndryshojnë 
mendim e tyre, dhe kështu të ndryshojnë 
pozicionin e tyre në dhomë. 
-Deklarimet mund të formohen në varësi të asaj 
teme që është e nevojshme për aktivitetin. 
- Deklaratat në lidhje me edukimin për paqe 
mund të mbulojnë tema në këtë manual, si p.sh.: 
etnocentrizmi, segregacioni, diskriminimi.
- Për këtë aktivitet nuk nevojitet diskutim në 
plenum.
Deklaratat "Pajtohem"; "Nuk pajtohem"; "Nuk 
mund të vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim"; letër e 
shtypur që do të vendoset nëpër qoshe; shirit 
maskues
Biseda në Plenum
Busullat, një manual në të cilin mund të gjeni më 
shumë aktivitete, përfshirë këtë aktivitet të 
veçantë.
http://democraticschools.mk/web/wp-content/u
ploads/2019/08/Kompasito_final-MK.pdf



Qëllo emrin
20 minuta 
Njohja më e mirë e emrave të pjesëmarrësve, 
ndërtimi i ekipit
Mbajtja mend e emrave të pjesëmarrësve të tjerë
Shumica e pjesëmarrësve duhet të dinë emrat
ndërmjet vete 
I gjithë grupi i pjesëmarrësve është i ndarë në dy 
pjesë, pasi të ndahen pjesëmarrësit, vendoset një 
kanavacë midis tyre në mënyrë që ata të mos 
shihen. Secili grup duhet të zgjedhë një person 
për që do të "garojë"; ata persona qëndrojnë në 
afërsi të kanavacës / kur do të ulet kanavaca, ata 
duhet të qëllojnë emrin e personit para tyre. 
Ai/ajo që qëllon errnin i pari, u merr një anëtar 
nga ekipi. Ky aktivitet i njëjtë përsëritet disa herë 
Kanvacë
Aktivitet për perceptimin e mbizotërimit të një 
kulture (pozicioni në shoqëri) 

60-70 minuta
Shqyrtimi i perceptimit të ndryshëm për
tjetrin.
Dukshmëria e diskriminimit në shoqëri,
që rrjedhin nga stereotipat.
Lëvizja e më të fuqishmëve.
Vetë-testimi i pikëpamjeve personale dhe
mendimet. 
Pjesëmarrësit e shqyrtojnë ndarjen shoqërore të 
klasave.
Pjesëmarrësit ta shqyrtojnë diskriminimin
e krijuar në bazë të mbizotërimit të një kulture 
ose etnie mbizotëruese. 
Kërkohet një hapësirë më e madhe e gjerë në 
mënyrë që secili prej pjesëmarrësve të marrë të 
njëjtën pozitë fillestare. Sapo secili pjesëmarrës të 
vendoset në vijën fillestare, merr një "rol" në 
shoqëri, pavarësisht nga personaliteti i tij, 
pjesëmarrësi duhet ta vendosë veten në lëkurën 
e tjetrit dhe të mendojë se si roli rezultues do të 
lëvizte në shoqëri dhe si të arrinte suksese. Rolet 
nuk ndahen me pjesëmarrësit e tjerë. Pasi do ta 
lexojnë dhe motorizojnë rolin, pjesëmarrësve u 
lihet hapësirë të mendojnë për rolin e tyre dhe të 
përpiqen të përfytyrohen në jetën e personit që u 
është dhënë në këtë ushtrim. Pastaj u shpjegohet 
se do të lexohen disa deklarata, dhe sipas 
deklaratës së dhënë ata do të duhet të ecin hap 
pas hapi përpara, nëse roli i tyre mund do të 
mund pasqyronte deklaratën. Për shembull, 
deklarata thotë: "Unë mund të shkoj me pushime 
verore në det çdo vit" dhe nëse pjesëmarrësi 
mendon se roli i tij / saj mund të shkojë me 
pushime në det çdo vit, ec një hap përpara, por 
nëse ai mendon se nuk mund të përballojë një 
pushim në det çdo vit, atëherë pjesëmarrësi 
qëndron në të njëjtin vend ku është, nuk lëviz 
përpara. Pas përfundimit të deklaratave ndërsa 
pjesëmarrësit akomai lexojnë një nga një rolet e 
tyre edhe në pozicionet e tyre përfundimtare, të 
cilat i përfaqësuan në këtë ushtrim, lihet një 
moment për të gjithë, sipas perceptimit të tyre, të 
shohin se çfarë pozicioni imagjinojnë në këtë 
shoqëri. Në fund të ushtrimit, ata kthehen në 
plenum dhe vijon një diskutim për të gjithë 
aktivitetin.
Pyetjet e diskutimit: 
1. Sa e vështirë ishte për ju të vendosnit veten  
 në vendin e tjetrit? 

2. Si u ndjetë gjatë lëvizjes (për ata që lëviznin  
 vazhdimisht)?
3. Si u ndjetë ndërsa qëndronit pa lëvizur   
 përpara (për ata që rrallë ose kurrë 
 nuk ecën përpara)?
4. A keni menduar ndonjëherë se kush janë të  
 tjerët në komunitetin përreth jush dhe si   
 është jeta e tyre?
Rolet, deklaratat, mbulesë për sy, shirit maskimi
Biseda në Plenum
Për përshtatje më të madhe me aktivitetin; mund 
të zbatohet për çdo temë.
www.ohchr.org › CRPDTool › 
Module5_GroupActivity 

grupin. Pasi të përfundojë, grupit i kërkohet të 
ndajë se cilat 5 identitete janë më të rëndësishme 
për grupin, por gjithashtu edhe procesin e 
vendimmarrjes: pse pikërisht ato 5 identitete 
veçohen për të përfaqësuar identitetin e tyre të 
grupit. 

Pyetje për diskutim: 
1. Çfarë do të thotë identitet për ju?
2. Çfarë përfaqëson identiteti i grupit?
3. A është e mundur, dhe nëse po, sa e   
 vështirë apo e lehtë është të heqësh 
 dorë nga identiteti personal në interes të   
 identitetit të grupit?
4. Si kontribuojnë kultura dhe ndryshimet   
 kulturore në formimin e identiteteve?
Fletë të shtypura të formatit A-4 me "Lule e 
identitetit", stilolapsa 
Terminologjia
40 minuta
Pjesëmarrësit të njoftohen me termat përjashtim 
shoqëror, separacion, integrim dhe inkluzion, 
bazuar në identitetin kulturor dhe etnik. 
Pjesëmarrësit ndajnë shembuj nga jeta e tyre e 
përditshme e përjashtimit shoqëror, 
separacionit, integrimit dhe inkluzionit.
Pjesëmarrësit duhet të jenë të njohur me termat
përjashtimi shoqëror, separacioni, integrimi dhe 
inkluzioni bazuar në identitetin kulturor dhe 
etnik.
Pjesëmarrësit të njohin përjashtimin shoqëror, 
separacionin, integrimi dhe inkluzioni bazuar në 
identitetin kulturor dhe etnik.
Përgatitën paraprakisht 4 dërrasa të bardha/ 
hamer me vizatime për përjashtimin shoqëror, 
separacion, integrimin dhe inkluzion, bazuar në 
identitetin kulturor dhe etnik, i cili do të 
ndihmonte fasilitatorët të shpjegojnë vizualisht 
termat dhe ngjarjet. Së pari, moderatori fillon 
duke shpjeguar se çfarë është përjashtimi 
shoqëror dhe jep të paktën një shembull për ta 
bërë atë më të kuptueshëm, duke lënë më pas 
hapësirë për pjesëmarrësit të ndajnë shembuj 
nga përjashtimi i tyre i përditshëm shoqëror. Kjo 
pasohet nga një shpjegim dhe shembuj të 
ndarjes shoqërore; Gjithashtu, u lë hapësirë 
pjesëmarrësve të ndajnë shembujt e tyre të 
separacionit shoqëror. Kjo pasohet nga 
shpjegime dhe shembuj të integrimit shoqëror që 

Materialet e nevojshme 

Aktiviteti 2
Kohëzgjatja
Qëllimi i aktivitetit

Detyrat e aktivitetit:

Rezultatet e pritura:

Udhëzime për realizim 

Aktivitet për njohjen dhe identifikimin e 
etnocentrizmit
45 minuta 
Perceptimi i pagesës së pabarabartë të
etnisë dominuese dhe etnitë e tjera në tregun e 
punës. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Pjesëmarrësit vihen në një rol 
Njohja me praktikën e punësimit në 
baza etnike vetëm për qëllim të plotësimit të 
kuotave shtetërore.
Njohja e diskriminimit në 
baza etnike. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Në fillim, secili pjesëmarrës tërheq një copë letër 
me një etni të shkruar mbi të nga një tas. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mos e zbulojnë këtë 
informacion derisa t'u thuhet që ta bëjnë këtë. 
Pastaj, secilit pjesëmarrës i jepet një gjilpërë, pe 
dhe një copë material, dhe detyra e tyre është që 
të gjithë të qepin figurën e dhënë në materialin e 
tyre, për shembull një trekëndësh, dhe atyre u 
jepet 5 minuta kohë për të punuar. 
Pasi të mbarojnë, fasilitatori vepron si 
punëdhënës dhe pjesëmarrësit ftohen një nga një 
të tregojnë trekëndëshat e tyre të qepura. Pasi të 
tregojnë se çfarë kanë bërë, atyre u kërkohet të 
thonë nga çfarë etnie janë, sipas letrave që i 
morën në fillim. Punëdhënësi në këtë ushtrim 
punëson njerëz sipas përkatësisë etnike të tyre 
dhe numëron sa grupe minoritare do të 
regjistrohen dhe me çfarë numri, në mënyrë që të 
plotësojnë kuotën shtetërore të punësimit, dhe jo 
sipas punës së kryer mirë. Pasi do të përmbushet 
kuota, vijon pagesa për punën e përfunduar, 
d.m.th, pagesa bëhet padrejtësisht: punëtori që 
është përfaqësues i grupit etnik shumicë paguhet 

në mënyrë të drejtë, madje mund të shpërblehet, 
dhe punëtorët që vijnë nga Etnitë më të vogla, 
pavarësisht nga ajo që kanë bërë, nën ndikimin e 
etnocentrizmit u jepet një pagë më e ulët se që 
meritojnë. "Paratë" me të cilat do të paguani janë 
sigurisht fiktive dhe jo me vlerë reale; jeni të lirë të 
bëni modelin tuaj të parave.
Pas pagesave, të gjithë kthehen në plenum dhe 
diskutimi vazhdon. 

Pyetje për diskutim:
1. Çfarë mendoni, a jeni paguar në mënyrë të  
 drejtë sipas asaj që keni punuar? 
2. Pyetje për ata që në këtë ushtrim luajtën   
 rolin e një grupi etnik që është më pak i   
 përfaqësuar në shoqërinë tonë: Si ndiheni  
 kur paguheni më pak për të njëjtën punë   
 sesa grupi etnik shumicë?
3. Pyetje për ata që në këtë ushtrim kishin   
 rolin e etnisë shumicë: A e ndieni të    
 nevojshme të ankoheni për kolegët tuaj   
 sepse ata paguhen më pak se ju, por keni   
 bërë punën e njëjtë?
4. Sa nga kjo pagesë e padrejtë, pozicionimi
 i padrejtë dhe punësimi në shoqëri ndodh  
 në vendin tonë, vetëm për t'i përmbushur   
 kuotat e shtetit? 
5. A vëreni diskriminim bazuar në përkatësi   
 etnike?
6. A është i pranishëm etnocentrizmi në   
 punësim? 
Letra për rolet - përfaqësimi i etnive, gjilpërë, pe 
dhe material
Biseda në Plenum
Aktivitet për t'i shprehur pikëpamjet personale
45 minuta 
Të ilustrohet se si stereotipat krijojnë 
Diskriminim.
Shprehja e mendimit dhe qëndrimit personal.
Diskutimi për rastet e diskriminimit dhe barazisë
Pjesëmarrësit duhet të jenë të lirë të ndajnë 
pikëpamjet dhe mendimet e tyre.
Ilustroni që të shihet se si stereotipat
krijojnë diskriminim.
Në katër këndet e hapësirës vendosen shenja: 
"Pajtohem"; "Nuk jam pajtohem"; "Nuk mund të 
vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim". Të gjithë 
pjesëmarrësve u kërkohet të qëndrojnë në mes të 

hapësirës dhe u shpjegohet se në aktivitetin e 
radhës do të lexohen një nga një deklarata. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mendojnë pas 
leximit të secilës deklaratë dhe, sipas mendimit 
dhe pozicionit të tyre, të pozicionohen në qoshen 
ku është shkruar qëndrimi i tyre. Nëse qëndrimi i 
tyre është "Pajtohem jashtëzakonisht" ata mund 
të qëndrojnë mjaft thellë në qoshen dhe nëse 
pajtohen me deklaratën, por jo aq ekstrem, ata 
mund të qëndrojnë jo aq shumë në qoshe, por 
më shumë drejt mesit të dhomës. 
Pasi do të lexohet një deklaratë, lini hapësirë që 
pjesëmarrësit të mendojnë dhe të pozicionohen 
në qoshet/ qëndrimet në dhomë. Ata më pas 
ftohen se kush dëshiron të treojë mendimin e 
vet; gjatë diskutimit të një deklarate, 
pjesëmarrësit kanë të drejtë të ndryshojnë 
mendim e tyre, dhe kështu të ndryshojnë 
pozicionin e tyre në dhomë. 
-Deklarimet mund të formohen në varësi të asaj 
teme që është e nevojshme për aktivitetin. 
- Deklaratat në lidhje me edukimin për paqe 
mund të mbulojnë tema në këtë manual, si p.sh.: 
etnocentrizmi, segregacioni, diskriminimi.
- Për këtë aktivitet nuk nevojitet diskutim në 
plenum.
Deklaratat "Pajtohem"; "Nuk pajtohem"; "Nuk 
mund të vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim"; letër e 
shtypur që do të vendoset nëpër qoshe; shirit 
maskues
Biseda në Plenum
Busullat, një manual në të cilin mund të gjeni më 
shumë aktivitete, përfshirë këtë aktivitet të 
veçantë.
http://democraticschools.mk/web/wp-content/u
ploads/2019/08/Kompasito_final-MK.pdf



Sesioni 4

Qëllo emrin
20 minuta 
Njohja më e mirë e emrave të pjesëmarrësve, 
ndërtimi i ekipit
Mbajtja mend e emrave të pjesëmarrësve të tjerë
Shumica e pjesëmarrësve duhet të dinë emrat
ndërmjet vete 
I gjithë grupi i pjesëmarrësve është i ndarë në dy 
pjesë, pasi të ndahen pjesëmarrësit, vendoset një 
kanavacë midis tyre në mënyrë që ata të mos 
shihen. Secili grup duhet të zgjedhë një person 
për që do të "garojë"; ata persona qëndrojnë në 
afërsi të kanavacës / kur do të ulet kanavaca, ata 
duhet të qëllojnë emrin e personit para tyre. 
Ai/ajo që qëllon errnin i pari, u merr një anëtar 
nga ekipi. Ky aktivitet i njëjtë përsëritet disa herë 
Kanvacë
Aktivitet për perceptimin e mbizotërimit të një 
kulture (pozicioni në shoqëri) 

60-70 minuta
Shqyrtimi i perceptimit të ndryshëm për
tjetrin.
Dukshmëria e diskriminimit në shoqëri,
që rrjedhin nga stereotipat.
Lëvizja e më të fuqishmëve.
Vetë-testimi i pikëpamjeve personale dhe
mendimet. 
Pjesëmarrësit e shqyrtojnë ndarjen shoqërore të 
klasave.
Pjesëmarrësit ta shqyrtojnë diskriminimin
e krijuar në bazë të mbizotërimit të një kulture 
ose etnie mbizotëruese. 
Kërkohet një hapësirë më e madhe e gjerë në 
mënyrë që secili prej pjesëmarrësve të marrë të 
njëjtën pozitë fillestare. Sapo secili pjesëmarrës të 
vendoset në vijën fillestare, merr një "rol" në 
shoqëri, pavarësisht nga personaliteti i tij, 
pjesëmarrësi duhet ta vendosë veten në lëkurën 
e tjetrit dhe të mendojë se si roli rezultues do të 
lëvizte në shoqëri dhe si të arrinte suksese. Rolet 
nuk ndahen me pjesëmarrësit e tjerë. Pasi do ta 
lexojnë dhe motorizojnë rolin, pjesëmarrësve u 
lihet hapësirë të mendojnë për rolin e tyre dhe të 
përpiqen të përfytyrohen në jetën e personit që u 
është dhënë në këtë ushtrim. Pastaj u shpjegohet 
se do të lexohen disa deklarata, dhe sipas 
deklaratës së dhënë ata do të duhet të ecin hap 
pas hapi përpara, nëse roli i tyre mund do të 
mund pasqyronte deklaratën. Për shembull, 
deklarata thotë: "Unë mund të shkoj me pushime 
verore në det çdo vit" dhe nëse pjesëmarrësi 
mendon se roli i tij / saj mund të shkojë me 
pushime në det çdo vit, ec një hap përpara, por 
nëse ai mendon se nuk mund të përballojë një 
pushim në det çdo vit, atëherë pjesëmarrësi 
qëndron në të njëjtin vend ku është, nuk lëviz 
përpara. Pas përfundimit të deklaratave ndërsa 
pjesëmarrësit akomai lexojnë një nga një rolet e 
tyre edhe në pozicionet e tyre përfundimtare, të 
cilat i përfaqësuan në këtë ushtrim, lihet një 
moment për të gjithë, sipas perceptimit të tyre, të 
shohin se çfarë pozicioni imagjinojnë në këtë 
shoqëri. Në fund të ushtrimit, ata kthehen në 
plenum dhe vijon një diskutim për të gjithë 
aktivitetin.
Pyetjet e diskutimit: 
1. Sa e vështirë ishte për ju të vendosnit veten  
 në vendin e tjetrit? 

2. Si u ndjetë gjatë lëvizjes (për ata që lëviznin  
 vazhdimisht)?
3. Si u ndjetë ndërsa qëndronit pa lëvizur   
 përpara (për ata që rrallë ose kurrë 
 nuk ecën përpara)?
4. A keni menduar ndonjëherë se kush janë të  
 tjerët në komunitetin përreth jush dhe si   
 është jeta e tyre?
Rolet, deklaratat, mbulesë për sy, shirit maskimi
Biseda në Plenum
Për përshtatje më të madhe me aktivitetin; mund 
të zbatohet për çdo temë.
www.ohchr.org › CRPDTool › 
Module5_GroupActivity 

është më i zakonshëm në arsimin tonë. Në fund, 
mbetet ajo që përpiqemi në një shoqëri, d.m.th, 
shpjegimi dhe ndarja e shembujve të inkluzionit 
social. 
4 Dërrasa të bardha/ hamerë me vizatime për 
separacion, segregacion, integrim dhe inkluzion, 
markerë

Materialet e nevojshme 

Aktiviteti 1

Kohëzgjatja
Qëllimi i aktivitetit

Detyrat e aktivitetit
Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

Aktivitet për njohjen dhe identifikimin e 
etnocentrizmit
45 minuta 
Perceptimi i pagesës së pabarabartë të
etnisë dominuese dhe etnitë e tjera në tregun e 
punës. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Pjesëmarrësit vihen në një rol 
Njohja me praktikën e punësimit në 
baza etnike vetëm për qëllim të plotësimit të 
kuotave shtetërore.
Njohja e diskriminimit në 
baza etnike. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Në fillim, secili pjesëmarrës tërheq një copë letër 
me një etni të shkruar mbi të nga një tas. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mos e zbulojnë këtë 
informacion derisa t'u thuhet që ta bëjnë këtë. 
Pastaj, secilit pjesëmarrës i jepet një gjilpërë, pe 
dhe një copë material, dhe detyra e tyre është që 
të gjithë të qepin figurën e dhënë në materialin e 
tyre, për shembull një trekëndësh, dhe atyre u 
jepet 5 minuta kohë për të punuar. 
Pasi të mbarojnë, fasilitatori vepron si 
punëdhënës dhe pjesëmarrësit ftohen një nga një 
të tregojnë trekëndëshat e tyre të qepura. Pasi të 
tregojnë se çfarë kanë bërë, atyre u kërkohet të 
thonë nga çfarë etnie janë, sipas letrave që i 
morën në fillim. Punëdhënësi në këtë ushtrim 
punëson njerëz sipas përkatësisë etnike të tyre 
dhe numëron sa grupe minoritare do të 
regjistrohen dhe me çfarë numri, në mënyrë që të 
plotësojnë kuotën shtetërore të punësimit, dhe jo 
sipas punës së kryer mirë. Pasi do të përmbushet 
kuota, vijon pagesa për punën e përfunduar, 
d.m.th, pagesa bëhet padrejtësisht: punëtori që 
është përfaqësues i grupit etnik shumicë paguhet 

në mënyrë të drejtë, madje mund të shpërblehet, 
dhe punëtorët që vijnë nga Etnitë më të vogla, 
pavarësisht nga ajo që kanë bërë, nën ndikimin e 
etnocentrizmit u jepet një pagë më e ulët se që 
meritojnë. "Paratë" me të cilat do të paguani janë 
sigurisht fiktive dhe jo me vlerë reale; jeni të lirë të 
bëni modelin tuaj të parave.
Pas pagesave, të gjithë kthehen në plenum dhe 
diskutimi vazhdon. 

Pyetje për diskutim:
1. Çfarë mendoni, a jeni paguar në mënyrë të  
 drejtë sipas asaj që keni punuar? 
2. Pyetje për ata që në këtë ushtrim luajtën   
 rolin e një grupi etnik që është më pak i   
 përfaqësuar në shoqërinë tonë: Si ndiheni  
 kur paguheni më pak për të njëjtën punë   
 sesa grupi etnik shumicë?
3. Pyetje për ata që në këtë ushtrim kishin   
 rolin e etnisë shumicë: A e ndieni të    
 nevojshme të ankoheni për kolegët tuaj   
 sepse ata paguhen më pak se ju, por keni   
 bërë punën e njëjtë?
4. Sa nga kjo pagesë e padrejtë, pozicionimi
 i padrejtë dhe punësimi në shoqëri ndodh  
 në vendin tonë, vetëm për t'i përmbushur   
 kuotat e shtetit? 
5. A vëreni diskriminim bazuar në përkatësi   
 etnike?
6. A është i pranishëm etnocentrizmi në   
 punësim? 
Letra për rolet - përfaqësimi i etnive, gjilpërë, pe 
dhe material
Biseda në Plenum
Aktivitet për t'i shprehur pikëpamjet personale
45 minuta 
Të ilustrohet se si stereotipat krijojnë 
Diskriminim.
Shprehja e mendimit dhe qëndrimit personal.
Diskutimi për rastet e diskriminimit dhe barazisë
Pjesëmarrësit duhet të jenë të lirë të ndajnë 
pikëpamjet dhe mendimet e tyre.
Ilustroni që të shihet se si stereotipat
krijojnë diskriminim.
Në katër këndet e hapësirës vendosen shenja: 
"Pajtohem"; "Nuk jam pajtohem"; "Nuk mund të 
vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim". Të gjithë 
pjesëmarrësve u kërkohet të qëndrojnë në mes të 

hapësirës dhe u shpjegohet se në aktivitetin e 
radhës do të lexohen një nga një deklarata. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mendojnë pas 
leximit të secilës deklaratë dhe, sipas mendimit 
dhe pozicionit të tyre, të pozicionohen në qoshen 
ku është shkruar qëndrimi i tyre. Nëse qëndrimi i 
tyre është "Pajtohem jashtëzakonisht" ata mund 
të qëndrojnë mjaft thellë në qoshen dhe nëse 
pajtohen me deklaratën, por jo aq ekstrem, ata 
mund të qëndrojnë jo aq shumë në qoshe, por 
më shumë drejt mesit të dhomës. 
Pasi do të lexohet një deklaratë, lini hapësirë që 
pjesëmarrësit të mendojnë dhe të pozicionohen 
në qoshet/ qëndrimet në dhomë. Ata më pas 
ftohen se kush dëshiron të treojë mendimin e 
vet; gjatë diskutimit të një deklarate, 
pjesëmarrësit kanë të drejtë të ndryshojnë 
mendim e tyre, dhe kështu të ndryshojnë 
pozicionin e tyre në dhomë. 
-Deklarimet mund të formohen në varësi të asaj 
teme që është e nevojshme për aktivitetin. 
- Deklaratat në lidhje me edukimin për paqe 
mund të mbulojnë tema në këtë manual, si p.sh.: 
etnocentrizmi, segregacioni, diskriminimi.
- Për këtë aktivitet nuk nevojitet diskutim në 
plenum.
Deklaratat "Pajtohem"; "Nuk pajtohem"; "Nuk 
mund të vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim"; letër e 
shtypur që do të vendoset nëpër qoshe; shirit 
maskues
Biseda në Plenum
Busullat, një manual në të cilin mund të gjeni më 
shumë aktivitete, përfshirë këtë aktivitet të 
veçantë.
http://democraticschools.mk/web/wp-content/u
ploads/2019/08/Kompasito_final-MK.pdf



Aktivitet për njohjen dhe identifikimin e 
etnocentrizmit
45 minuta 
Perceptimi i pagesës së pabarabartë të
etnisë dominuese dhe etnitë e tjera në tregun e 
punës. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Pjesëmarrësit vihen në një rol 
Njohja me praktikën e punësimit në 
baza etnike vetëm për qëllim të plotësimit të 
kuotave shtetërore.
Njohja e diskriminimit në 
baza etnike. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Në fillim, secili pjesëmarrës tërheq një copë letër 
me një etni të shkruar mbi të nga një tas. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mos e zbulojnë këtë 
informacion derisa t'u thuhet që ta bëjnë këtë. 
Pastaj, secilit pjesëmarrës i jepet një gjilpërë, pe 
dhe një copë material, dhe detyra e tyre është që 
të gjithë të qepin figurën e dhënë në materialin e 
tyre, për shembull një trekëndësh, dhe atyre u 
jepet 5 minuta kohë për të punuar. 
Pasi të mbarojnë, fasilitatori vepron si 
punëdhënës dhe pjesëmarrësit ftohen një nga një 
të tregojnë trekëndëshat e tyre të qepura. Pasi të 
tregojnë se çfarë kanë bërë, atyre u kërkohet të 
thonë nga çfarë etnie janë, sipas letrave që i 
morën në fillim. Punëdhënësi në këtë ushtrim 
punëson njerëz sipas përkatësisë etnike të tyre 
dhe numëron sa grupe minoritare do të 
regjistrohen dhe me çfarë numri, në mënyrë që të 
plotësojnë kuotën shtetërore të punësimit, dhe jo 
sipas punës së kryer mirë. Pasi do të përmbushet 
kuota, vijon pagesa për punën e përfunduar, 
d.m.th, pagesa bëhet padrejtësisht: punëtori që 
është përfaqësues i grupit etnik shumicë paguhet 

në mënyrë të drejtë, madje mund të shpërblehet, 
dhe punëtorët që vijnë nga Etnitë më të vogla, 
pavarësisht nga ajo që kanë bërë, nën ndikimin e 
etnocentrizmit u jepet një pagë më e ulët se që 
meritojnë. "Paratë" me të cilat do të paguani janë 
sigurisht fiktive dhe jo me vlerë reale; jeni të lirë të 
bëni modelin tuaj të parave.
Pas pagesave, të gjithë kthehen në plenum dhe 
diskutimi vazhdon. 

Pyetje për diskutim:
1. Çfarë mendoni, a jeni paguar në mënyrë të  
 drejtë sipas asaj që keni punuar? 
2. Pyetje për ata që në këtë ushtrim luajtën   
 rolin e një grupi etnik që është më pak i   
 përfaqësuar në shoqërinë tonë: Si ndiheni  
 kur paguheni më pak për të njëjtën punë   
 sesa grupi etnik shumicë?
3. Pyetje për ata që në këtë ushtrim kishin   
 rolin e etnisë shumicë: A e ndieni të    
 nevojshme të ankoheni për kolegët tuaj   
 sepse ata paguhen më pak se ju, por keni   
 bërë punën e njëjtë?
4. Sa nga kjo pagesë e padrejtë, pozicionimi
 i padrejtë dhe punësimi në shoqëri ndodh  
 në vendin tonë, vetëm për t'i përmbushur   
 kuotat e shtetit? 
5. A vëreni diskriminim bazuar në përkatësi   
 etnike?
6. A është i pranishëm etnocentrizmi në   
 punësim? 
Letra për rolet - përfaqësimi i etnive, gjilpërë, pe 
dhe material
Biseda në Plenum
Aktivitet për t'i shprehur pikëpamjet personale
45 minuta 
Të ilustrohet se si stereotipat krijojnë 
Diskriminim.
Shprehja e mendimit dhe qëndrimit personal.
Diskutimi për rastet e diskriminimit dhe barazisë
Pjesëmarrësit duhet të jenë të lirë të ndajnë 
pikëpamjet dhe mendimet e tyre.
Ilustroni që të shihet se si stereotipat
krijojnë diskriminim.
Në katër këndet e hapësirës vendosen shenja: 
"Pajtohem"; "Nuk jam pajtohem"; "Nuk mund të 
vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim". Të gjithë 
pjesëmarrësve u kërkohet të qëndrojnë në mes të 

Materialet e nevojshme 

Metoda e vlerësimit
Aktiviteti 2
Kohëzgjatja
Qëllimi i aktivitetit

Detyrat e aktivitetit
Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

hapësirës dhe u shpjegohet se në aktivitetin e 
radhës do të lexohen një nga një deklarata. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mendojnë pas 
leximit të secilës deklaratë dhe, sipas mendimit 
dhe pozicionit të tyre, të pozicionohen në qoshen 
ku është shkruar qëndrimi i tyre. Nëse qëndrimi i 
tyre është "Pajtohem jashtëzakonisht" ata mund 
të qëndrojnë mjaft thellë në qoshen dhe nëse 
pajtohen me deklaratën, por jo aq ekstrem, ata 
mund të qëndrojnë jo aq shumë në qoshe, por 
më shumë drejt mesit të dhomës. 
Pasi do të lexohet një deklaratë, lini hapësirë që 
pjesëmarrësit të mendojnë dhe të pozicionohen 
në qoshet/ qëndrimet në dhomë. Ata më pas 
ftohen se kush dëshiron të treojë mendimin e 
vet; gjatë diskutimit të një deklarate, 
pjesëmarrësit kanë të drejtë të ndryshojnë 
mendim e tyre, dhe kështu të ndryshojnë 
pozicionin e tyre në dhomë. 
-Deklarimet mund të formohen në varësi të asaj 
teme që është e nevojshme për aktivitetin. 
- Deklaratat në lidhje me edukimin për paqe 
mund të mbulojnë tema në këtë manual, si p.sh.: 
etnocentrizmi, segregacioni, diskriminimi.
- Për këtë aktivitet nuk nevojitet diskutim në 
plenum.
Deklaratat "Pajtohem"; "Nuk pajtohem"; "Nuk 
mund të vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim"; letër e 
shtypur që do të vendoset nëpër qoshe; shirit 
maskues
Biseda në Plenum
Busullat, një manual në të cilin mund të gjeni më 
shumë aktivitete, përfshirë këtë aktivitet të 
veçantë.
http://democraticschools.mk/web/wp-content/u
ploads/2019/08/Kompasito_final-MK.pdf



Përfundim 

Aktivitet për njohjen dhe identifikimin e 
etnocentrizmit
45 minuta 
Perceptimi i pagesës së pabarabartë të
etnisë dominuese dhe etnitë e tjera në tregun e 
punës. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Pjesëmarrësit vihen në një rol 
Njohja me praktikën e punësimit në 
baza etnike vetëm për qëllim të plotësimit të 
kuotave shtetërore.
Njohja e diskriminimit në 
baza etnike. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Në fillim, secili pjesëmarrës tërheq një copë letër 
me një etni të shkruar mbi të nga një tas. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mos e zbulojnë këtë 
informacion derisa t'u thuhet që ta bëjnë këtë. 
Pastaj, secilit pjesëmarrës i jepet një gjilpërë, pe 
dhe një copë material, dhe detyra e tyre është që 
të gjithë të qepin figurën e dhënë në materialin e 
tyre, për shembull një trekëndësh, dhe atyre u 
jepet 5 minuta kohë për të punuar. 
Pasi të mbarojnë, fasilitatori vepron si 
punëdhënës dhe pjesëmarrësit ftohen një nga një 
të tregojnë trekëndëshat e tyre të qepura. Pasi të 
tregojnë se çfarë kanë bërë, atyre u kërkohet të 
thonë nga çfarë etnie janë, sipas letrave që i 
morën në fillim. Punëdhënësi në këtë ushtrim 
punëson njerëz sipas përkatësisë etnike të tyre 
dhe numëron sa grupe minoritare do të 
regjistrohen dhe me çfarë numri, në mënyrë që të 
plotësojnë kuotën shtetërore të punësimit, dhe jo 
sipas punës së kryer mirë. Pasi do të përmbushet 
kuota, vijon pagesa për punën e përfunduar, 
d.m.th, pagesa bëhet padrejtësisht: punëtori që 
është përfaqësues i grupit etnik shumicë paguhet 

në mënyrë të drejtë, madje mund të shpërblehet, 
dhe punëtorët që vijnë nga Etnitë më të vogla, 
pavarësisht nga ajo që kanë bërë, nën ndikimin e 
etnocentrizmit u jepet një pagë më e ulët se që 
meritojnë. "Paratë" me të cilat do të paguani janë 
sigurisht fiktive dhe jo me vlerë reale; jeni të lirë të 
bëni modelin tuaj të parave.
Pas pagesave, të gjithë kthehen në plenum dhe 
diskutimi vazhdon. 

Pyetje për diskutim:
1. Çfarë mendoni, a jeni paguar në mënyrë të  
 drejtë sipas asaj që keni punuar? 
2. Pyetje për ata që në këtë ushtrim luajtën   
 rolin e një grupi etnik që është më pak i   
 përfaqësuar në shoqërinë tonë: Si ndiheni  
 kur paguheni më pak për të njëjtën punë   
 sesa grupi etnik shumicë?
3. Pyetje për ata që në këtë ushtrim kishin   
 rolin e etnisë shumicë: A e ndieni të    
 nevojshme të ankoheni për kolegët tuaj   
 sepse ata paguhen më pak se ju, por keni   
 bërë punën e njëjtë?
4. Sa nga kjo pagesë e padrejtë, pozicionimi
 i padrejtë dhe punësimi në shoqëri ndodh  
 në vendin tonë, vetëm për t'i përmbushur   
 kuotat e shtetit? 
5. A vëreni diskriminim bazuar në përkatësi   
 etnike?
6. A është i pranishëm etnocentrizmi në   
 punësim? 
Letra për rolet - përfaqësimi i etnive, gjilpërë, pe 
dhe material
Biseda në Plenum
Aktivitet për t'i shprehur pikëpamjet personale
45 minuta 
Të ilustrohet se si stereotipat krijojnë 
Diskriminim.
Shprehja e mendimit dhe qëndrimit personal.
Diskutimi për rastet e diskriminimit dhe barazisë
Pjesëmarrësit duhet të jenë të lirë të ndajnë 
pikëpamjet dhe mendimet e tyre.
Ilustroni që të shihet se si stereotipat
krijojnë diskriminim.
Në katër këndet e hapësirës vendosen shenja: 
"Pajtohem"; "Nuk jam pajtohem"; "Nuk mund të 
vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim". Të gjithë 
pjesëmarrësve u kërkohet të qëndrojnë në mes të 

hapësirës dhe u shpjegohet se në aktivitetin e 
radhës do të lexohen një nga një deklarata. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mendojnë pas 
leximit të secilës deklaratë dhe, sipas mendimit 
dhe pozicionit të tyre, të pozicionohen në qoshen 
ku është shkruar qëndrimi i tyre. Nëse qëndrimi i 
tyre është "Pajtohem jashtëzakonisht" ata mund 
të qëndrojnë mjaft thellë në qoshen dhe nëse 
pajtohen me deklaratën, por jo aq ekstrem, ata 
mund të qëndrojnë jo aq shumë në qoshe, por 
më shumë drejt mesit të dhomës. 
Pasi do të lexohet një deklaratë, lini hapësirë që 
pjesëmarrësit të mendojnë dhe të pozicionohen 
në qoshet/ qëndrimet në dhomë. Ata më pas 
ftohen se kush dëshiron të treojë mendimin e 
vet; gjatë diskutimit të një deklarate, 
pjesëmarrësit kanë të drejtë të ndryshojnë 
mendim e tyre, dhe kështu të ndryshojnë 
pozicionin e tyre në dhomë. 
-Deklarimet mund të formohen në varësi të asaj 
teme që është e nevojshme për aktivitetin. 
- Deklaratat në lidhje me edukimin për paqe 
mund të mbulojnë tema në këtë manual, si p.sh.: 
etnocentrizmi, segregacioni, diskriminimi.
- Për këtë aktivitet nuk nevojitet diskutim në 
plenum.
Deklaratat "Pajtohem"; "Nuk pajtohem"; "Nuk 
mund të vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim"; letër e 
shtypur që do të vendoset nëpër qoshe; shirit 
maskues
Biseda në Plenum
Busullat, një manual në të cilin mund të gjeni më 
shumë aktivitete, përfshirë këtë aktivitet të 
veçantë.
http://democraticschools.mk/web/wp-content/u
ploads/2019/08/Kompasito_final-MK.pdf

Materialet e nevojshme

Metoda e vlerësimit
Anekset dhe literatura e 
dobishme

Njerëzit janë të prekshëm nga trazirat dhe diskriminimi, siç sugjeron vetë situata në 
shoqëri, por njerëzit janë gjithashtu të aftë të jetojnë në paqe dhe të zgjidhin problemet 
në mënyrë paqësore. Nëse dhuna dhe diskriminimi në çfarëdo forme - fizike, 
psikologjike dhe emocionale - është e papranueshme për ne, dhe përqendrohemi më 
shumë në të kuptuarit e dallimeve kulturore dhe etnike, të kuptojmë të tjerët, të 
kaluarën e tyre dhe në pajtimin me të kaluarën, dhe duke i kushtuar më shumë 
vëmendje zgjidhjes së problemeve, menaxhimit dhe pajtimit të tyre, do të zvogëlonim 
shkallën e diskriminimit bazuar në dallimet kulturore, dhe kështu do të kontribunim në 
një shoqëri të barabartë dhe paqësore.



Aktivitet për njohjen dhe identifikimin e 
etnocentrizmit
45 minuta 
Perceptimi i pagesës së pabarabartë të
etnisë dominuese dhe etnitë e tjera në tregun e 
punës. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Pjesëmarrësit vihen në një rol 
Njohja me praktikën e punësimit në 
baza etnike vetëm për qëllim të plotësimit të 
kuotave shtetërore.
Njohja e diskriminimit në 
baza etnike. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Në fillim, secili pjesëmarrës tërheq një copë letër 
me një etni të shkruar mbi të nga një tas. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mos e zbulojnë këtë 
informacion derisa t'u thuhet që ta bëjnë këtë. 
Pastaj, secilit pjesëmarrës i jepet një gjilpërë, pe 
dhe një copë material, dhe detyra e tyre është që 
të gjithë të qepin figurën e dhënë në materialin e 
tyre, për shembull një trekëndësh, dhe atyre u 
jepet 5 minuta kohë për të punuar. 
Pasi të mbarojnë, fasilitatori vepron si 
punëdhënës dhe pjesëmarrësit ftohen një nga një 
të tregojnë trekëndëshat e tyre të qepura. Pasi të 
tregojnë se çfarë kanë bërë, atyre u kërkohet të 
thonë nga çfarë etnie janë, sipas letrave që i 
morën në fillim. Punëdhënësi në këtë ushtrim 
punëson njerëz sipas përkatësisë etnike të tyre 
dhe numëron sa grupe minoritare do të 
regjistrohen dhe me çfarë numri, në mënyrë që të 
plotësojnë kuotën shtetërore të punësimit, dhe jo 
sipas punës së kryer mirë. Pasi do të përmbushet 
kuota, vijon pagesa për punën e përfunduar, 
d.m.th, pagesa bëhet padrejtësisht: punëtori që 
është përfaqësues i grupit etnik shumicë paguhet 

në mënyrë të drejtë, madje mund të shpërblehet, 
dhe punëtorët që vijnë nga Etnitë më të vogla, 
pavarësisht nga ajo që kanë bërë, nën ndikimin e 
etnocentrizmit u jepet një pagë më e ulët se që 
meritojnë. "Paratë" me të cilat do të paguani janë 
sigurisht fiktive dhe jo me vlerë reale; jeni të lirë të 
bëni modelin tuaj të parave.
Pas pagesave, të gjithë kthehen në plenum dhe 
diskutimi vazhdon. 

Pyetje për diskutim:
1. Çfarë mendoni, a jeni paguar në mënyrë të  
 drejtë sipas asaj që keni punuar? 
2. Pyetje për ata që në këtë ushtrim luajtën   
 rolin e një grupi etnik që është më pak i   
 përfaqësuar në shoqërinë tonë: Si ndiheni  
 kur paguheni më pak për të njëjtën punë   
 sesa grupi etnik shumicë?
3. Pyetje për ata që në këtë ushtrim kishin   
 rolin e etnisë shumicë: A e ndieni të    
 nevojshme të ankoheni për kolegët tuaj   
 sepse ata paguhen më pak se ju, por keni   
 bërë punën e njëjtë?
4. Sa nga kjo pagesë e padrejtë, pozicionimi
 i padrejtë dhe punësimi në shoqëri ndodh  
 në vendin tonë, vetëm për t'i përmbushur   
 kuotat e shtetit? 
5. A vëreni diskriminim bazuar në përkatësi   
 etnike?
6. A është i pranishëm etnocentrizmi në   
 punësim? 
Letra për rolet - përfaqësimi i etnive, gjilpërë, pe 
dhe material
Biseda në Plenum
Aktivitet për t'i shprehur pikëpamjet personale
45 minuta 
Të ilustrohet se si stereotipat krijojnë 
Diskriminim.
Shprehja e mendimit dhe qëndrimit personal.
Diskutimi për rastet e diskriminimit dhe barazisë
Pjesëmarrësit duhet të jenë të lirë të ndajnë 
pikëpamjet dhe mendimet e tyre.
Ilustroni që të shihet se si stereotipat
krijojnë diskriminim.
Në katër këndet e hapësirës vendosen shenja: 
"Pajtohem"; "Nuk jam pajtohem"; "Nuk mund të 
vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim". Të gjithë 
pjesëmarrësve u kërkohet të qëndrojnë në mes të 

hapësirës dhe u shpjegohet se në aktivitetin e 
radhës do të lexohen një nga një deklarata. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mendojnë pas 
leximit të secilës deklaratë dhe, sipas mendimit 
dhe pozicionit të tyre, të pozicionohen në qoshen 
ku është shkruar qëndrimi i tyre. Nëse qëndrimi i 
tyre është "Pajtohem jashtëzakonisht" ata mund 
të qëndrojnë mjaft thellë në qoshen dhe nëse 
pajtohen me deklaratën, por jo aq ekstrem, ata 
mund të qëndrojnë jo aq shumë në qoshe, por 
më shumë drejt mesit të dhomës. 
Pasi do të lexohet një deklaratë, lini hapësirë që 
pjesëmarrësit të mendojnë dhe të pozicionohen 
në qoshet/ qëndrimet në dhomë. Ata më pas 
ftohen se kush dëshiron të treojë mendimin e 
vet; gjatë diskutimit të një deklarate, 
pjesëmarrësit kanë të drejtë të ndryshojnë 
mendim e tyre, dhe kështu të ndryshojnë 
pozicionin e tyre në dhomë. 
-Deklarimet mund të formohen në varësi të asaj 
teme që është e nevojshme për aktivitetin. 
- Deklaratat në lidhje me edukimin për paqe 
mund të mbulojnë tema në këtë manual, si p.sh.: 
etnocentrizmi, segregacioni, diskriminimi.
- Për këtë aktivitet nuk nevojitet diskutim në 
plenum.
Deklaratat "Pajtohem"; "Nuk pajtohem"; "Nuk 
mund të vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim"; letër e 
shtypur që do të vendoset nëpër qoshe; shirit 
maskues
Biseda në Plenum
Busullat, një manual në të cilin mund të gjeni më 
shumë aktivitete, përfshirë këtë aktivitet të 
veçantë.
http://democraticschools.mk/web/wp-content/u
ploads/2019/08/Kompasito_final-MK.pdf

Materiale shtesë:

Për sesionin 1, aktiviteti 1:

Pyetjet për tasin e njohjeve:

1. Ushqimi i preferuar

2. Di te gatuaj ...

3. Jo shumë kohë më parë udhëtova në ...

4. Do të doja të udhëtoj në ...

5. Ëndërroj për ...

6. Talenti im i fshehur është ...

7. Kam frike nga ...

8. Për një kafshë shtëpiake kam ose do të doja të kem ... 

9. Filmi/seriali i preferuar 

10. .... kur bëj dush e këndoj

11. Hobi im është ...

12. Për argëtim bëj ...

13. Dëshira ime e parealizuar është ...

14. Shenja ime e horoskopit është 

15. Ndonjëherë dëshiroj...

16. dy gjëra që ju bëjnë të lumtur

17. Çfarë po bëja dje?

18. Dy gjëra që vërtet më irritojnë 

19. Cilin aplikacion përdorni më shumë 

20. Çfarë bënit gjatë karantinës së C-19



Aktivitet për njohjen dhe identifikimin e 
etnocentrizmit
45 minuta 
Perceptimi i pagesës së pabarabartë të
etnisë dominuese dhe etnitë e tjera në tregun e 
punës. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Pjesëmarrësit vihen në një rol 
Njohja me praktikën e punësimit në 
baza etnike vetëm për qëllim të plotësimit të 
kuotave shtetërore.
Njohja e diskriminimit në 
baza etnike. 
Identifikimi i etnocentrizmit.
Në fillim, secili pjesëmarrës tërheq një copë letër 
me një etni të shkruar mbi të nga një tas. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mos e zbulojnë këtë 
informacion derisa t'u thuhet që ta bëjnë këtë. 
Pastaj, secilit pjesëmarrës i jepet një gjilpërë, pe 
dhe një copë material, dhe detyra e tyre është që 
të gjithë të qepin figurën e dhënë në materialin e 
tyre, për shembull një trekëndësh, dhe atyre u 
jepet 5 minuta kohë për të punuar. 
Pasi të mbarojnë, fasilitatori vepron si 
punëdhënës dhe pjesëmarrësit ftohen një nga një 
të tregojnë trekëndëshat e tyre të qepura. Pasi të 
tregojnë se çfarë kanë bërë, atyre u kërkohet të 
thonë nga çfarë etnie janë, sipas letrave që i 
morën në fillim. Punëdhënësi në këtë ushtrim 
punëson njerëz sipas përkatësisë etnike të tyre 
dhe numëron sa grupe minoritare do të 
regjistrohen dhe me çfarë numri, në mënyrë që të 
plotësojnë kuotën shtetërore të punësimit, dhe jo 
sipas punës së kryer mirë. Pasi do të përmbushet 
kuota, vijon pagesa për punën e përfunduar, 
d.m.th, pagesa bëhet padrejtësisht: punëtori që 
është përfaqësues i grupit etnik shumicë paguhet 

në mënyrë të drejtë, madje mund të shpërblehet, 
dhe punëtorët që vijnë nga Etnitë më të vogla, 
pavarësisht nga ajo që kanë bërë, nën ndikimin e 
etnocentrizmit u jepet një pagë më e ulët se që 
meritojnë. "Paratë" me të cilat do të paguani janë 
sigurisht fiktive dhe jo me vlerë reale; jeni të lirë të 
bëni modelin tuaj të parave.
Pas pagesave, të gjithë kthehen në plenum dhe 
diskutimi vazhdon. 

Pyetje për diskutim:
1. Çfarë mendoni, a jeni paguar në mënyrë të  
 drejtë sipas asaj që keni punuar? 
2. Pyetje për ata që në këtë ushtrim luajtën   
 rolin e një grupi etnik që është më pak i   
 përfaqësuar në shoqërinë tonë: Si ndiheni  
 kur paguheni më pak për të njëjtën punë   
 sesa grupi etnik shumicë?
3. Pyetje për ata që në këtë ushtrim kishin   
 rolin e etnisë shumicë: A e ndieni të    
 nevojshme të ankoheni për kolegët tuaj   
 sepse ata paguhen më pak se ju, por keni   
 bërë punën e njëjtë?
4. Sa nga kjo pagesë e padrejtë, pozicionimi
 i padrejtë dhe punësimi në shoqëri ndodh  
 në vendin tonë, vetëm për t'i përmbushur   
 kuotat e shtetit? 
5. A vëreni diskriminim bazuar në përkatësi   
 etnike?
6. A është i pranishëm etnocentrizmi në   
 punësim? 
Letra për rolet - përfaqësimi i etnive, gjilpërë, pe 
dhe material
Biseda në Plenum
Aktivitet për t'i shprehur pikëpamjet personale
45 minuta 
Të ilustrohet se si stereotipat krijojnë 
Diskriminim.
Shprehja e mendimit dhe qëndrimit personal.
Diskutimi për rastet e diskriminimit dhe barazisë
Pjesëmarrësit duhet të jenë të lirë të ndajnë 
pikëpamjet dhe mendimet e tyre.
Ilustroni që të shihet se si stereotipat
krijojnë diskriminim.
Në katër këndet e hapësirës vendosen shenja: 
"Pajtohem"; "Nuk jam pajtohem"; "Nuk mund të 
vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim". Të gjithë 
pjesëmarrësve u kërkohet të qëndrojnë në mes të 

hapësirës dhe u shpjegohet se në aktivitetin e 
radhës do të lexohen një nga një deklarata. 
Pjesëmarrësve u kërkohet të mendojnë pas 
leximit të secilës deklaratë dhe, sipas mendimit 
dhe pozicionit të tyre, të pozicionohen në qoshen 
ku është shkruar qëndrimi i tyre. Nëse qëndrimi i 
tyre është "Pajtohem jashtëzakonisht" ata mund 
të qëndrojnë mjaft thellë në qoshen dhe nëse 
pajtohen me deklaratën, por jo aq ekstrem, ata 
mund të qëndrojnë jo aq shumë në qoshe, por 
më shumë drejt mesit të dhomës. 
Pasi do të lexohet një deklaratë, lini hapësirë që 
pjesëmarrësit të mendojnë dhe të pozicionohen 
në qoshet/ qëndrimet në dhomë. Ata më pas 
ftohen se kush dëshiron të treojë mendimin e 
vet; gjatë diskutimit të një deklarate, 
pjesëmarrësit kanë të drejtë të ndryshojnë 
mendim e tyre, dhe kështu të ndryshojnë 
pozicionin e tyre në dhomë. 
-Deklarimet mund të formohen në varësi të asaj 
teme që është e nevojshme për aktivitetin. 
- Deklaratat në lidhje me edukimin për paqe 
mund të mbulojnë tema në këtë manual, si p.sh.: 
etnocentrizmi, segregacioni, diskriminimi.
- Për këtë aktivitet nuk nevojitet diskutim në 
plenum.
Deklaratat "Pajtohem"; "Nuk pajtohem"; "Nuk 
mund të vendos" dhe "Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm që të formoj një qëndrim"; letër e 
shtypur që do të vendoset nëpër qoshe; shirit 
maskues
Biseda në Plenum
Busullat, një manual në të cilin mund të gjeni më 
shumë aktivitete, përfshirë këtë aktivitet të 
veçantë.
http://democraticschools.mk/web/wp-content/u
ploads/2019/08/Kompasito_final-MK.pdf

Për sesionin 1, aktiviteti 3:

Ushqimi

Flamuri 

Vallëzime 

Marrëdhëniet familjare

Shoqërime familjare 

Feja 

Muzika

Koncepti i pastërtisë

Festivalet

Vlerat 

Alessandro Cortini

Rregullat 

Miqësitë 

Festat 

ЈGjuha 

Karakteristikat e ajsbergut

MBISIPËRFAQE

NORMAT DHE SJELLJET (QARTË 

TË DUKSHME DHE TË 

PREKSHME)

SIPËRFAQËSORE
VLERAT PERSONALE DHE 

SJELLJA (MË PAK TË 

DUKSHME, POR MUND TË 

PREKEN)

NËNSIPËRFAQËSORE

SUPOZIME (ASPAK NUK 

JANË TË DUKSHME, POR 

ATO EKZISTOJNË 

SUBJEKTIVISHT TE NE)

3 pjesët e ajsbergut

Për sesionin 2, aktiviteti 2:
Rolet:
• Nënë e vetme me dy fëmijë të mitur
• Refugjat 
• Djali me tatuazhe në të gjithë trupin dhe fytyrën
• Hipster 
• Një vajzë e re nga komuniteti rom
• Punëtore seksi
• Inspektor në MPB
• Person HIV pozitiv
• Vajza e ambasadorit

Deklaratat:
• Mund të shkoj çdo vit në pushime verore
• Mund t'i ftoj miqtë për darkë në shtëpinë time
• Mund të shkoj në shkollë
• Kontrolli im mjekësor është falas
• Mund të udhëtoj kudo pa vështirësi
• Punëdhënësi im i respekton të drejtat e mia të punës

* Të gjitha rolet, deklaratat dhe pyetjet mund të përshtaten sipas nevojës së ushtrimit, 
temës ose grupit. 



Për sesionin 3, aktiviteti 1:
"Lulja e Identitetit"



Për sesionin 3, aktiviteti 1:



Për sesionin 4, aktiviteti 1:

Rolet:

Пример за пари:

Shqiptar

Shqiptare

Rom 

Rome

Maqedonas

Maqedonase

Serb

Serbe

Turk

Turke

Maqedonas

Maqedonase



МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ, 
ДИСКРИМИНАЦИЈА, 
ГОВОР НА ОМРАЗА ..... 
И МЛАДИТЕ ЛУЃЕ

Арта Абдули | Arta Abduli

MULTIKULTURALIZMI, 
DISKRIMINIMI, GJUHA E 
URREJTJES ..... 
DHE TË RINJTË





Арта АБДУЛИ

Arta ABDULI

Моментално работи во здружението Центар за интерркултурен дијалог 
од Куманово како проект-координатор. Таа е искусен фацилитатор/обу-
чувач во неформалната едукација на млади и возрасни луѓе на локално, 
национално и меѓународно ниво, со фокус на интеркултурниот дијалог и 
едукација за човековите права. Активно работи во мировното образова-
ние од март 2018 година. 

Aktualisht punon në shoqatën Qendra për Dialog Ndërkulturor nga 
Kumanova si koordinatore e projektit. Ajo është fasilitatore/trajnuese me 
përvojë në arsimin joformal të të rinjve dhe të rriturve në nivelin lokal, 
kombëtar dhe ndërkombëtar, me një fokus në dialogun ndërkulturor dhe 
edukimin për të drejtat e njeriut. Punon në mënyrë aktive në edukimin për 
paqe që nga marsi 2018. 





Имајќи ја предвид ситуацијатрта во нашата земја, особено случаите на говор на 
омраза на национално ниво, со оваа акривност би сакала да ја подигнам свесно-
ста за оваа тема и важноста на интеркултурниот дијалог во нашиот регион.

Главната мисија е следнава: да се намали нивото на прифаќање на говорот на 
омраза, на злосторства од омраза, а да се поттикне интеркултурализмот, мулти-
културализмот и културниот идентитет во регионот преку градење компетенции 
за критички пристап и елиминирање на пропагандата и омразата, и со едукација 
на младите да преземат ективна улога во спротивставувањето и спречувањето на 
говорот на омраза, на злосторствата од омраза и нивните негативни ефекти.

Визијата е следнава: Општества во кои луѓето активно ги осудуваат говорот на 
омраза и злосторствата од омраза и ги промовираат вредностите на човековите 
права и прифаќањето помеѓу различните групи.

Целите на оваа работилница се следниве: 
- Подигање на свеста за темите на интеркултурализмот, мултикулту   
 рализмот, идентитетот, говорот на омраза и нивните ефекти во    
 општеството.
- Ангажирање на младите да земат активно учество во борбата     
 против говорот на омраза во нивните заедници.
- Давање на компетенции на младите да дејствуваат како распростра   
 нувачи и забрзувачи на процесите на мултикултурализмот во нивните 
 заедници.
- Подигање на свеста за едукацијата за човековите права и нивната    
 важност помеѓу младите како одбрана против порастот на несил   
 ството, расизмот, екстремизмот, ксенофобијата, дидкриминацијата    
 и нетолеранцијата.
- Опремување на младите работници, едукатори и активисти со алтки   
 и методи за активна борба проитив говорот на омраза и неговите    
 коренски причинители.

Работниот план овозможува простор за младите преку различни активности за 
стекнување знаење, вештини и однесувања во врска со говорот на омраза и како 
да му се спротивстават и да го спречуваат. Работилниците ќе вклучат неформал-
ни, интерактивни и креативни активносто, кои создаваат бебеден простот за гра-
дење доверба и промовирање на мултикултурните вредности како суштински 
вредности меѓу младите луѓе. 

Со цел натамошно промовирање на мултикултурализмот како тема за дијалог 
меѓу граѓаните од различни етнички, религиозни, лингвистички, полови и воз-
расни заднини, интеркултурните курсеви се дизајнирани за членови на локална-
та заедница. Главна цел на интеркултурните курсеви е да ги унапредат нивните 
интерактивни и мултикултурни компетенции и да создадат простор за меѓукулту-
рен дијалог.

Кога едукаторот ќе ги развива работилниците, треба да биде свесен за значењето 
на следници зборови.

Интеркултурализам – Упатува на поддршка на меѓукултурниот дијалог и на пре-
дизвикување на самогрегериачките тенденции во културите. Интеркултурализ-
мот вклучува активност над чисто пасивното прифаќање на мултикултурниот 
факт дека различни култури ефективно егзистираат во едно општество, а наместо 

Мултикултурализам
90 минути
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет меѓу учесниците.
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет.
Развивање на свеста за штетните последици 
од обидите на една култура да се наметне над 
друга култура.
Запознавање на „другите“
Упатства
Учесниците добиваат текст од материјалите: 
„Тефони и Рифони“ или „Рифони и Тефони“. 
Се обрнува внимание на тоа половина од 
учесниците да седат едни до други и незабе-
лежливо да ја добијат верзијата „Тефони и 
Рифони“, а другиот дел од учесниците да ја 
добијат верзијата „Рифони и Тефони“. Откако 
секој ќе го прочита текстот, учесниците се 
делат во четири групи, од кои две групи се 
оние со „Тефони и Рифони“, а другите две со 
„Рифони и Тефони“. Секоја група добива два 
листа хартија со А-3 формат и фломастери, со 
задача да нацртаат по еден Тефон и еден 
Рифон. На крајот, цртежите се ставаат на 
таблата, со Тефоните од едната и Рифоните 
од другата страна. 

Дискусија
1. Дали Тефоните од цртежите се исти?  
 Дали Рифоните се исти? 
2. Зошто Тефоните или Рифоните се раз 
 ликуваат едни од други во нивните г 
 рупи?
3. Кој е авторот на текстот „тефони и  
 Рифони“, а кој на текстот „Рифони и  
 Тефони“?
4. Зошто Тефоните и Рифоните се прет 
 ставуваат себеси и другите на таков  
 начин?
5. Дали Тефоните и Рифоните се присутни  
 во секојдневниот живот? Може ли тоа  
 да биде илустрирано со пример?

Материјали за учесниците: Тефони и Рифони 
или Рифони и Тефони – по еден дел за секој 
учесник (едниот дел за едната половина, дру-
гиот дел за другата половина од учесниците).
Хартија А-3 формат – по два листа за секоја 
група. Креони – толку комплети колку што 
има групи.

Материјал за учесниците

ТЕФОНИ И РИФОН

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Сѐ ќе беше прекрасно во 
вашето училиште, доколку Рифоните не беа 
исто така присутни во него. Како да беа соз-
дадени за неволји – тие се вистински предиз-
викувачи на неволји. Тие секој ден прават по 
некој проблем во училиштето. Тие се вистин-
ски провокатори и секогаш ве задеваат вас 
Тефоните. Кога доаѓаат на игралиштето, вие 
Тефоните треба да отстапувате. Рифоните се 
секогаш смуртени, како целиот свет да им 
згрешил. Тие играат нечесно, мрзеливи се и 
дури не ги почитуваат наставниците. Кога 
нешто е оштетено во училиштето, и без збо-
рови се знае дека тие го направиле тоа, но 
дури и тогаш сите страдаат, вклучително и 
вие. Во нивните ранци може да најдат пред-
мети кои служат за тепање и правење про-
блеми, но книги не можат да се најдат.

---------------------------------------------------------------------

РИФОНИ И ТЕФОНИ

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Вие сте најзаинтересирани за 
учење. 

Сѐ ќе беше прекрасно во вашето училиште, 
доколку Рифоните не беа исто така присутни 
во него. Како да беа создадени за неволји – 

тие се вистински предизвикувачи на неволји. 
Тие секој ден прават по некој проблем во учи-
лиштето. Тие се вистински провокатори и 
секогаш ве задеваат вас Тефоните. Кога 
доаѓаат на игралиштето, вие Тефоните треба 
да отстапувате. Рифоните се секогаш смурте-
ни, како целиот свет да им згрешил. Тие 
играат нечесно, мрзеливи се и дури не ги 
почитуваат наставниците. Кога нешто е 
оштетено во училиштето, и без зборови се 
знае дека тие го направиле тоа, но дури и 
тогаш сите страдаат, вклучително и вие. Во 
нивните ранци може да најдат предмети кои 
служат за тепање и правење проблеми, но 
книги не можат да се најдат.

Евалуацијата ќе се имплементира преку пле-
нарни дискусии за следните прашања:
1. Што работевме денеска?
2. Како се чувствувавте?
3. Што научивте?
4. Како можеме во секојдневниот живот 
да го примениме она што го научивме?

Заклучоци:
Луѓето стремат да се доживуваат и опишува-
ат себеси или членовите на нивните групи во 
позитивна светлина, најчесто создавајќи иде-
ална слика, во која претставниците на некои 
други групи се доживеани и опишани во 
негативна светлина. Тоа придонесува во 
зацврстувањето на стереотипите и предрасу-
дите на едни кон други и обратно. Пораките 
кои ги добиваме од најмладите и дома и во 
училиштето (учители, врсници)и од медиуми-
те, придонесуваат во создавањето негативна 
слика за другите. Општата тенденција е секо-
гаш да се обвинат „другите“ и тие да бидат 
виновни за сѐ, без дури и да идентификува 
делот на одговорноста кај некоги (некоја 
група).

Селекција на мултикултурни работилници за 
основните и средните училишта – УНИЦЕФ 
(стр. 34-35).
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тоа промовира дијалог и интеракција помеѓу културите. Интеркултурализмот се 
појави како резултат на критиките на постојните политики на мултикултурализ-
мот, какви што се критиките дека таквите постојни мултикултурни политики не 
успееја да создадат инклузија на различните култури во ошптеството, и наместо 
тоа го поделија општеството преку легализирање на сегрегираните сепарирани 
заедници кои се изолираа и ја нагласија нивната специфичност. Тој е заснован на 
признавање и на разликите и на сличностите меѓу културите. Тој го нагласува 
ризикот од создавање апсолутен релативизам во постмодерноста и во мултикул-
турализмот. Философката Марта Нусбаум во нејзиното дело „Култивирање на 
човештвото“ го опишува интеркултурализмот како нешто што ги вклучува „и при-
знавањето на заедничките човечки потреби меѓу културите и различноста и кри-
тичниот дијалог во културите“, како и тоа дека интеркултуралистот „го отфрла 
тврдењето на идентитетските политики дка само членовите на одредена група 
имаат можност да ја разберат перцепцијата на таа група“. 

Мултикултурализам – Идејата на мултикултурализмот во современиот поли-
тички дискурс и во политичката философија реглектира дебата за тоа како да се 
разберат и пресретнат предизвиците поврзани со културниот диверзитет засно-
ван на етнички, национални и религиозни разлики. Терминот „мултикултурен“ 
често е употребуван како описен термин за карактеризирање на фактот за дивер-
зитетот во едно општество, но во она што следи фокусот е на мултикултурализ-
мот како нормативен идеал во контекст на западните либерално-демократски 
општества. Додека терминот се појави за да ја опфати различноста од норматив-
ни тврдења и цели, чесно е да се каже дека поддржувачите на мултикултурализ-
мот наоѓаат заедничка почва во отфрлањето на идеалот на „лонецот за претопу-
вање“, во кој од членовите на малцинските групи се очекува да се асимилираат 
кон доминантната култура. Наместо тоа, поддржувачите на мултикултурализмот 
го одобруваат идеалот, во кој членовите на малцинските групи можат да ги одр-
жуваат нивните различни колективни идентитети и практики. Во случајот со ими-
грантите, поддржувачите нагласуваат дека мултикултурализмот е компатибилен 
и не е спротивставен на интеграцијата на имигрантите во општеството; мулти-
културните политики нудат пофер услови за имигрантите.

Говор на омраза – Според Комитетот на министрите, говорот на омраза ги 
покрива сите облици на изразување кои шират, поттикнуваат, промовираат или 
оправдуваат расна омраза, ксенофобија, антисемитизам или други облици на 
омраза, засновани на нетолеранција. Заедно со развојот на нови видови медиу-
ми, дојде и онлајн говорот на омраза. Говорот на омраза во онлајн пространство-
то бара натамошен одраз и акција за регулација и нови начини н а борна со него.
Човекови права – Човековите права се права кои им се вродени на сите човечки 
битија, без оглед на раса, пол, националност, етничка припадност, јазик, религија 
или кој било друг статус. Човековите права го вклучуваат правото на живот и сло-
бода, ослободување од ропство и тортура, слобода на мислење и изразување, 
право на работа и образование и уште многу повеќе. Секој е ополномоштен со 
овие права, без дискриминација.

Различност (диверзитет) -  Различноста ги инкорпорира сите елементи кои ги 
прават поединците различни едни од други, и додека постојат бескрајни разлики 
меѓу луѓето, повеќето од нас потсвесно го дефинираат диверзитетот преку некол-
ку социјални категории, какви што се полот, расата, возраста и така натаму.
Културна освестеност – Тоа е чувствителност кон сличностите и разликите кои 
постојат меѓу различните култури и употреба на оваа освестеност во активната 
комуникација со членови на други културни групи.

Мултикултурализам
90 минути
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет меѓу учесниците.
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет.
Развивање на свеста за штетните последици 
од обидите на една култура да се наметне над 
друга култура.
Запознавање на „другите“
Упатства
Учесниците добиваат текст од материјалите: 
„Тефони и Рифони“ или „Рифони и Тефони“. 
Се обрнува внимание на тоа половина од 
учесниците да седат едни до други и незабе-
лежливо да ја добијат верзијата „Тефони и 
Рифони“, а другиот дел од учесниците да ја 
добијат верзијата „Рифони и Тефони“. Откако 
секој ќе го прочита текстот, учесниците се 
делат во четири групи, од кои две групи се 
оние со „Тефони и Рифони“, а другите две со 
„Рифони и Тефони“. Секоја група добива два 
листа хартија со А-3 формат и фломастери, со 
задача да нацртаат по еден Тефон и еден 
Рифон. На крајот, цртежите се ставаат на 
таблата, со Тефоните од едната и Рифоните 
од другата страна. 

Дискусија
1. Дали Тефоните од цртежите се исти?  
 Дали Рифоните се исти? 
2. Зошто Тефоните или Рифоните се раз 
 ликуваат едни од други во нивните г 
 рупи?
3. Кој е авторот на текстот „тефони и  
 Рифони“, а кој на текстот „Рифони и  
 Тефони“?
4. Зошто Тефоните и Рифоните се прет 
 ставуваат себеси и другите на таков  
 начин?
5. Дали Тефоните и Рифоните се присутни  
 во секојдневниот живот? Може ли тоа  
 да биде илустрирано со пример?

Материјали за учесниците: Тефони и Рифони 
или Рифони и Тефони – по еден дел за секој 
учесник (едниот дел за едната половина, дру-
гиот дел за другата половина од учесниците).
Хартија А-3 формат – по два листа за секоја 
група. Креони – толку комплети колку што 
има групи.

Материјал за учесниците

ТЕФОНИ И РИФОН

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Сѐ ќе беше прекрасно во 
вашето училиште, доколку Рифоните не беа 
исто така присутни во него. Како да беа соз-
дадени за неволји – тие се вистински предиз-
викувачи на неволји. Тие секој ден прават по 
некој проблем во училиштето. Тие се вистин-
ски провокатори и секогаш ве задеваат вас 
Тефоните. Кога доаѓаат на игралиштето, вие 
Тефоните треба да отстапувате. Рифоните се 
секогаш смуртени, како целиот свет да им 
згрешил. Тие играат нечесно, мрзеливи се и 
дури не ги почитуваат наставниците. Кога 
нешто е оштетено во училиштето, и без збо-
рови се знае дека тие го направиле тоа, но 
дури и тогаш сите страдаат, вклучително и 
вие. Во нивните ранци може да најдат пред-
мети кои служат за тепање и правење про-
блеми, но книги не можат да се најдат.

---------------------------------------------------------------------

РИФОНИ И ТЕФОНИ

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Вие сте најзаинтересирани за 
учење. 

Сѐ ќе беше прекрасно во вашето училиште, 
доколку Рифоните не беа исто така присутни 
во него. Како да беа создадени за неволји – 

тие се вистински предизвикувачи на неволји. 
Тие секој ден прават по некој проблем во учи-
лиштето. Тие се вистински провокатори и 
секогаш ве задеваат вас Тефоните. Кога 
доаѓаат на игралиштето, вие Тефоните треба 
да отстапувате. Рифоните се секогаш смурте-
ни, како целиот свет да им згрешил. Тие 
играат нечесно, мрзеливи се и дури не ги 
почитуваат наставниците. Кога нешто е 
оштетено во училиштето, и без зборови се 
знае дека тие го направиле тоа, но дури и 
тогаш сите страдаат, вклучително и вие. Во 
нивните ранци може да најдат предмети кои 
служат за тепање и правење проблеми, но 
книги не можат да се најдат.

Евалуацијата ќе се имплементира преку пле-
нарни дискусии за следните прашања:
1. Што работевме денеска?
2. Како се чувствувавте?
3. Што научивте?
4. Како можеме во секојдневниот живот 
да го примениме она што го научивме?

Заклучоци:
Луѓето стремат да се доживуваат и опишува-
ат себеси или членовите на нивните групи во 
позитивна светлина, најчесто создавајќи иде-
ална слика, во која претставниците на некои 
други групи се доживеани и опишани во 
негативна светлина. Тоа придонесува во 
зацврстувањето на стереотипите и предрасу-
дите на едни кон други и обратно. Пораките 
кои ги добиваме од најмладите и дома и во 
училиштето (учители, врсници)и од медиуми-
те, придонесуваат во создавањето негативна 
слика за другите. Општата тенденција е секо-
гаш да се обвинат „другите“ и тие да бидат 
виновни за сѐ, без дури и да идентификува 
делот на одговорноста кај некоги (некоја 
група).

Селекција на мултикултурни работилници за 
основните и средните училишта – УНИЦЕФ 
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Екстремизам – Тој претставува гласна или активна опозиција на нашите фунда-
ментални вредности, вклучувајќи ја и демократијата, владеењето на правото, 
индивидуалните слободи и почитта и толеранцијата кон различните вери и уве-
рувања.

Расизам – Идеи или теории за свесно или несвесно верување во вродена супери-
орност на една раса над друга.

Ксенофобија – Оксфордскиот речник на англискиот јазик ја дефинира ксенофо-
бијата како „морбиден страв од странци или странски зземји“. Со други зборови, 
таа значи аверзија кон странци или туѓинци.
Дискриминација – Дискриминацијата е декство засновано на предрасуда, кога го 
ограничувате или негирате правото на каква било основа или нееднаков трет-
ман на некого замо затоа што имате предрасуда против таа личност која е форми-
рана на незасновани мислења.

Антисемитизам – Непријателско однесување кон Евреите како религиска или 
малцинска група, често придружувано од социјална, економска и политичка дис-
криминација.

Профил на учесници за кои е наменета работилницата  

• Опис на целната група, причина за избор на целната група, т.е. потреби на 
целната група поврзани со мировното образование и сл.  
Целна група на оваа работилница се млади луѓе на возраст од 14 до 22 години. 
Работилницата ќе биде применета за оваа возрасна група, бидејќи тие одат во 
различни училишта и се сегрегирани, па имаат потреба да бидат запознаени со 
мултикултурализмот како термин, како и да дознаат повеќе за други култури. 
Истовремено, тие во секојдневниот живот се соочуваат со говор на омраза, но 
неможат да разликуваат што е што.

План за работилница  

• Цел на работилницата: Утврдување на знаењето и разбирањето на темите  
 мултикултурализам, дискриминација, говор на омраза.
• Задачи: 
o Развивање свест за штетните последици од обидите на една култура да се  
 наметне над друга култура.
o Подигање на свеста за нееднаквите можности во општеството.
o Разбирање на говорот на омраза и како тој може да биде препознаен во   
 секојдневниот живот
• Очекувани резултати:
o Подобро запознавање со терминот мултикултурализам и со другите 
 термини презентирани на сесијата.
o Учесниците ја осоознаваат разликата помеѓу дискриминација и говор на   
 омраза.
o Учесниците ја осознаваат што претставува говорот на омраза и можат да го  
 препознаат во секојдневниот живот.

Мултикултурализам
90 минути
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет меѓу учесниците.
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет.
Развивање на свеста за штетните последици 
од обидите на една култура да се наметне над 
друга култура.
Запознавање на „другите“
Упатства
Учесниците добиваат текст од материјалите: 
„Тефони и Рифони“ или „Рифони и Тефони“. 
Се обрнува внимание на тоа половина од 
учесниците да седат едни до други и незабе-
лежливо да ја добијат верзијата „Тефони и 
Рифони“, а другиот дел од учесниците да ја 
добијат верзијата „Рифони и Тефони“. Откако 
секој ќе го прочита текстот, учесниците се 
делат во четири групи, од кои две групи се 
оние со „Тефони и Рифони“, а другите две со 
„Рифони и Тефони“. Секоја група добива два 
листа хартија со А-3 формат и фломастери, со 
задача да нацртаат по еден Тефон и еден 
Рифон. На крајот, цртежите се ставаат на 
таблата, со Тефоните од едната и Рифоните 
од другата страна. 

Дискусија
1. Дали Тефоните од цртежите се исти?  
 Дали Рифоните се исти? 
2. Зошто Тефоните или Рифоните се раз 
 ликуваат едни од други во нивните г 
 рупи?
3. Кој е авторот на текстот „тефони и  
 Рифони“, а кој на текстот „Рифони и  
 Тефони“?
4. Зошто Тефоните и Рифоните се прет 
 ставуваат себеси и другите на таков  
 начин?
5. Дали Тефоните и Рифоните се присутни  
 во секојдневниот живот? Може ли тоа  
 да биде илустрирано со пример?

Материјали за учесниците: Тефони и Рифони 
или Рифони и Тефони – по еден дел за секој 
учесник (едниот дел за едната половина, дру-
гиот дел за другата половина од учесниците).
Хартија А-3 формат – по два листа за секоја 
група. Креони – толку комплети колку што 
има групи.

Материјал за учесниците

ТЕФОНИ И РИФОН

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Сѐ ќе беше прекрасно во 
вашето училиште, доколку Рифоните не беа 
исто така присутни во него. Како да беа соз-
дадени за неволји – тие се вистински предиз-
викувачи на неволји. Тие секој ден прават по 
некој проблем во училиштето. Тие се вистин-
ски провокатори и секогаш ве задеваат вас 
Тефоните. Кога доаѓаат на игралиштето, вие 
Тефоните треба да отстапувате. Рифоните се 
секогаш смуртени, како целиот свет да им 
згрешил. Тие играат нечесно, мрзеливи се и 
дури не ги почитуваат наставниците. Кога 
нешто е оштетено во училиштето, и без збо-
рови се знае дека тие го направиле тоа, но 
дури и тогаш сите страдаат, вклучително и 
вие. Во нивните ранци може да најдат пред-
мети кои служат за тепање и правење про-
блеми, но книги не можат да се најдат.

---------------------------------------------------------------------

РИФОНИ И ТЕФОНИ

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Вие сте најзаинтересирани за 
учење. 

Сѐ ќе беше прекрасно во вашето училиште, 
доколку Рифоните не беа исто така присутни 
во него. Како да беа создадени за неволји – 

тие се вистински предизвикувачи на неволји. 
Тие секој ден прават по некој проблем во учи-
лиштето. Тие се вистински провокатори и 
секогаш ве задеваат вас Тефоните. Кога 
доаѓаат на игралиштето, вие Тефоните треба 
да отстапувате. Рифоните се секогаш смурте-
ни, како целиот свет да им згрешил. Тие 
играат нечесно, мрзеливи се и дури не ги 
почитуваат наставниците. Кога нешто е 
оштетено во училиштето, и без зборови се 
знае дека тие го направиле тоа, но дури и 
тогаш сите страдаат, вклучително и вие. Во 
нивните ранци може да најдат предмети кои 
служат за тепање и правење проблеми, но 
книги не можат да се најдат.

Евалуацијата ќе се имплементира преку пле-
нарни дискусии за следните прашања:
1. Што работевме денеска?
2. Како се чувствувавте?
3. Што научивте?
4. Како можеме во секојдневниот живот 
да го примениме она што го научивме?

Заклучоци:
Луѓето стремат да се доживуваат и опишува-
ат себеси или членовите на нивните групи во 
позитивна светлина, најчесто создавајќи иде-
ална слика, во која претставниците на некои 
други групи се доживеани и опишани во 
негативна светлина. Тоа придонесува во 
зацврстувањето на стереотипите и предрасу-
дите на едни кон други и обратно. Пораките 
кои ги добиваме од најмладите и дома и во 
училиштето (учители, врсници)и од медиуми-
те, придонесуваат во создавањето негативна 
слика за другите. Општата тенденција е секо-
гаш да се обвинат „другите“ и тие да бидат 
виновни за сѐ, без дури и да идентификува 
делот на одговорноста кај некоги (некоја 
група).

Селекција на мултикултурни работилници за 
основните и средните училишта – УНИЦЕФ 
(стр. 34-35).
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Сесија 1
Назив на сесијата  
Времетраење
Цел на сесијата

Задачи на сесијата

Очекувани резултати
Насоки за спроведување

Потребни материјали 

Мултикултурализам
90 минути
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет меѓу учесниците.
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет.
Развивање на свеста за штетните последици 
од обидите на една култура да се наметне над 
друга култура.
Запознавање на „другите“
Упатства
Учесниците добиваат текст од материјалите: 
„Тефони и Рифони“ или „Рифони и Тефони“. 
Се обрнува внимание на тоа половина од 
учесниците да седат едни до други и незабе-
лежливо да ја добијат верзијата „Тефони и 
Рифони“, а другиот дел од учесниците да ја 
добијат верзијата „Рифони и Тефони“. Откако 
секој ќе го прочита текстот, учесниците се 
делат во четири групи, од кои две групи се 
оние со „Тефони и Рифони“, а другите две со 
„Рифони и Тефони“. Секоја група добива два 
листа хартија со А-3 формат и фломастери, со 
задача да нацртаат по еден Тефон и еден 
Рифон. На крајот, цртежите се ставаат на 
таблата, со Тефоните од едната и Рифоните 
од другата страна. 

Дискусија
1. Дали Тефоните од цртежите се исти?  
 Дали Рифоните се исти? 
2. Зошто Тефоните или Рифоните се раз 
 ликуваат едни од други во нивните г 
 рупи?
3. Кој е авторот на текстот „тефони и  
 Рифони“, а кој на текстот „Рифони и  
 Тефони“?
4. Зошто Тефоните и Рифоните се прет 
 ставуваат себеси и другите на таков  
 начин?
5. Дали Тефоните и Рифоните се присутни  
 во секојдневниот живот? Може ли тоа  
 да биде илустрирано со пример?

Материјали за учесниците: Тефони и Рифони 
или Рифони и Тефони – по еден дел за секој 
учесник (едниот дел за едната половина, дру-
гиот дел за другата половина од учесниците).
Хартија А-3 формат – по два листа за секоја 
група. Креони – толку комплети колку што 
има групи.

Материјал за учесниците

ТЕФОНИ И РИФОН

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Сѐ ќе беше прекрасно во 
вашето училиште, доколку Рифоните не беа 
исто така присутни во него. Како да беа соз-
дадени за неволји – тие се вистински предиз-
викувачи на неволји. Тие секој ден прават по 
некој проблем во училиштето. Тие се вистин-
ски провокатори и секогаш ве задеваат вас 
Тефоните. Кога доаѓаат на игралиштето, вие 
Тефоните треба да отстапувате. Рифоните се 
секогаш смуртени, како целиот свет да им 
згрешил. Тие играат нечесно, мрзеливи се и 
дури не ги почитуваат наставниците. Кога 
нешто е оштетено во училиштето, и без збо-
рови се знае дека тие го направиле тоа, но 
дури и тогаш сите страдаат, вклучително и 
вие. Во нивните ранци може да најдат пред-
мети кои служат за тепање и правење про-
блеми, но книги не можат да се најдат.

---------------------------------------------------------------------

РИФОНИ И ТЕФОНИ

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Вие сте најзаинтересирани за 
учење. 

Сѐ ќе беше прекрасно во вашето училиште, 
доколку Рифоните не беа исто така присутни 
во него. Како да беа создадени за неволји – 

тие се вистински предизвикувачи на неволји. 
Тие секој ден прават по некој проблем во учи-
лиштето. Тие се вистински провокатори и 
секогаш ве задеваат вас Тефоните. Кога 
доаѓаат на игралиштето, вие Тефоните треба 
да отстапувате. Рифоните се секогаш смурте-
ни, како целиот свет да им згрешил. Тие 
играат нечесно, мрзеливи се и дури не ги 
почитуваат наставниците. Кога нешто е 
оштетено во училиштето, и без зборови се 
знае дека тие го направиле тоа, но дури и 
тогаш сите страдаат, вклучително и вие. Во 
нивните ранци може да најдат предмети кои 
служат за тепање и правење проблеми, но 
книги не можат да се најдат.

Евалуацијата ќе се имплементира преку пле-
нарни дискусии за следните прашања:
1. Што работевме денеска?
2. Како се чувствувавте?
3. Што научивте?
4. Како можеме во секојдневниот живот 
да го примениме она што го научивме?

Заклучоци:
Луѓето стремат да се доживуваат и опишува-
ат себеси или членовите на нивните групи во 
позитивна светлина, најчесто создавајќи иде-
ална слика, во која претставниците на некои 
други групи се доживеани и опишани во 
негативна светлина. Тоа придонесува во 
зацврстувањето на стереотипите и предрасу-
дите на едни кон други и обратно. Пораките 
кои ги добиваме од најмладите и дома и во 
училиштето (учители, врсници)и од медиуми-
те, придонесуваат во создавањето негативна 
слика за другите. Општата тенденција е секо-
гаш да се обвинат „другите“ и тие да бидат 
виновни за сѐ, без дури и да идентификува 
делот на одговорноста кај некоги (некоја 
група).

Селекција на мултикултурни работилници за 
основните и средните училишта – УНИЦЕФ 
(стр. 34-35).

https://www.unicef.org/northmacedonia/report
s/multicultural-workshops-elementary-and-sec
ondary-schools



Мултикултурализам
90 минути
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет меѓу учесниците.
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет.
Развивање на свеста за штетните последици 
од обидите на една култура да се наметне над 
друга култура.
Запознавање на „другите“
Упатства
Учесниците добиваат текст од материјалите: 
„Тефони и Рифони“ или „Рифони и Тефони“. 
Се обрнува внимание на тоа половина од 
учесниците да седат едни до други и незабе-
лежливо да ја добијат верзијата „Тефони и 
Рифони“, а другиот дел од учесниците да ја 
добијат верзијата „Рифони и Тефони“. Откако 
секој ќе го прочита текстот, учесниците се 
делат во четири групи, од кои две групи се 
оние со „Тефони и Рифони“, а другите две со 
„Рифони и Тефони“. Секоја група добива два 
листа хартија со А-3 формат и фломастери, со 
задача да нацртаат по еден Тефон и еден 
Рифон. На крајот, цртежите се ставаат на 
таблата, со Тефоните од едната и Рифоните 
од другата страна. 

Дискусија
1. Дали Тефоните од цртежите се исти?  
 Дали Рифоните се исти? 
2. Зошто Тефоните или Рифоните се раз 
 ликуваат едни од други во нивните г 
 рупи?
3. Кој е авторот на текстот „тефони и  
 Рифони“, а кој на текстот „Рифони и  
 Тефони“?
4. Зошто Тефоните и Рифоните се прет 
 ставуваат себеси и другите на таков  
 начин?
5. Дали Тефоните и Рифоните се присутни  
 во секојдневниот живот? Може ли тоа  
 да биде илустрирано со пример?

Материјали за учесниците: Тефони и Рифони 
или Рифони и Тефони – по еден дел за секој 
учесник (едниот дел за едната половина, дру-
гиот дел за другата половина од учесниците).
Хартија А-3 формат – по два листа за секоја 
група. Креони – толку комплети колку што 
има групи.

Материјал за учесниците

ТЕФОНИ И РИФОН

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Сѐ ќе беше прекрасно во 
вашето училиште, доколку Рифоните не беа 
исто така присутни во него. Како да беа соз-
дадени за неволји – тие се вистински предиз-
викувачи на неволји. Тие секој ден прават по 
некој проблем во училиштето. Тие се вистин-
ски провокатори и секогаш ве задеваат вас 
Тефоните. Кога доаѓаат на игралиштето, вие 
Тефоните треба да отстапувате. Рифоните се 
секогаш смуртени, како целиот свет да им 
згрешил. Тие играат нечесно, мрзеливи се и 
дури не ги почитуваат наставниците. Кога 
нешто е оштетено во училиштето, и без збо-
рови се знае дека тие го направиле тоа, но 
дури и тогаш сите страдаат, вклучително и 
вие. Во нивните ранци може да најдат пред-
мети кои служат за тепање и правење про-
блеми, но книги не можат да се најдат.

---------------------------------------------------------------------

РИФОНИ И ТЕФОНИ

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Вие сте најзаинтересирани за 
учење. 

Сѐ ќе беше прекрасно во вашето училиште, 
доколку Рифоните не беа исто така присутни 
во него. Како да беа создадени за неволји – 

тие се вистински предизвикувачи на неволји. 
Тие секој ден прават по некој проблем во учи-
лиштето. Тие се вистински провокатори и 
секогаш ве задеваат вас Тефоните. Кога 
доаѓаат на игралиштето, вие Тефоните треба 
да отстапувате. Рифоните се секогаш смурте-
ни, како целиот свет да им згрешил. Тие 
играат нечесно, мрзеливи се и дури не ги 
почитуваат наставниците. Кога нешто е 
оштетено во училиштето, и без зборови се 
знае дека тие го направиле тоа, но дури и 
тогаш сите страдаат, вклучително и вие. Во 
нивните ранци може да најдат предмети кои 
служат за тепање и правење проблеми, но 
книги не можат да се најдат.

Евалуацијата ќе се имплементира преку пле-
нарни дискусии за следните прашања:
1. Што работевме денеска?
2. Како се чувствувавте?
3. Што научивте?
4. Како можеме во секојдневниот живот 
да го примениме она што го научивме?

Заклучоци:
Луѓето стремат да се доживуваат и опишува-
ат себеси или членовите на нивните групи во 
позитивна светлина, најчесто создавајќи иде-
ална слика, во која претставниците на некои 
други групи се доживеани и опишани во 
негативна светлина. Тоа придонесува во 
зацврстувањето на стереотипите и предрасу-
дите на едни кон други и обратно. Пораките 
кои ги добиваме од најмладите и дома и во 
училиштето (учители, врсници)и од медиуми-
те, придонесуваат во создавањето негативна 
слика за другите. Општата тенденција е секо-
гаш да се обвинат „другите“ и тие да бидат 
виновни за сѐ, без дури и да идентификува 
делот на одговорноста кај некоги (некоја 
група).

Селекција на мултикултурни работилници за 
основните и средните училишта – УНИЦЕФ 
(стр. 34-35).

https://www.unicef.org/northmacedonia/report
s/multicultural-workshops-elementary-and-sec
ondary-schools

Дискриминација и Човекови права
90 минути
Подигање на свеста за човековите права и за 
реалноста во местото кадешто живееме. 
• Промовирање емпатија за другите кои  
 се различниt
• Подигање на свеста за нееднаквите  
 можности во општеството
• Негување на разбирање за можни  
 лични последици од припадноста кон  
 извесни социјални малцинства или  
 културни групи
• Да се знае повеќе за дискриминацијата  
 и за реалноста во местото кадешто  
 живеат
Претставете ја активноста преку прашање за 
учесниците за тоа дали тие некогаш замисли-
ле дека се некој друг. Прашајте за примери. 
Објаснете дека во оваа активност тие исто 
така ќе замислат дека се некој друг.
Секој учесник добива хартија со улога според 
во која треба да се замислат себеси.
Улогите се следниве: Непожелен Мигрант, 
Женски Сексуален Работник, Машки Сексуа-
лен Работник, Личност која припаша на ром-
ската заедница, Бездомна Трудна Жена, Лока-
лен Политичар, Син на сопственик на нацио-
нална банка, Ќерка на сопственик на нацио-
нална банка, Позната личност со ХИВ+, 
Транссексуален тинејџер, Невработена 
млада личност, Стара личност со дисабили-
тет, Меѓународен Волонтер, Млад Работник, 
Возрасен кој штотуку останал без работа, 
Селебрити, 40-годишен хомосексуалец, Член 
на традиционално религиозно семејство.
Откако ќе ги добијат нивните улоги, побарај-
те од учесниците да ги затворат очите.
1. Создадете мирна атмосфера со некоја  
 мека заднинска музика. Алтернативно,  
 побарајте тишина од учесниците.
2. Поделете ги листовите со улогите слу 
 чајно, по еден за секој учесник. Кажете  
 им да ги чуваат за себе и да не ги пока 
 жуваат на никого друг.
3. Поканете ги да седнат (по можност на  
 подот) и да го прочитаат нивниот лист  
 со улогата.
4. Потоа побарајте од нив да се внесат во  
 улогите. Како помош, читајти им некои  
 од следниве прашања, со пауза меѓу  
 секое, за да им се даде на учесниците 

можност да рефлекрираат и да изградат 
слика за себеси и за своите животи:
Какво беше вашето детство? Во каква куќа 
живеете? Какви игри сте играле? Што работат 
вашите родители? Како изгледа сега ваѓиот 
секојдневен живот? Каде се социјализирате? 
Што правите наутро, попладне и навечер? 
5. Сега побарајте одучесниците да оста- 
 нат апсолутно тивки, додека се редат  
 еден покрај друг (како на стартна   
 линија).
6. Кажете им на учесниците дека ќе   
 читате листа на ситуации и настани.  
 Секојпат кога ќе можат да одговорат со  
 „да“ на некоја изјава, тие треба да исче 
 корат по еден чекор напред. Во спро- 
 тивно, треба да останат кадешто се и да  
 не се движат.
7. Прочитајте ги ситуациите по една. Пау 
 зирајте помеѓу секоја изјава за да им  
 овозможите на луѓето да исчекорат  
 напред и да погледнат наоколу за да ја  
 увидат нивната позиција во однос на  
 другите.
8. На крајот, побарајте од сите да ги утвр 
 дат нивните конечни позиции. Потоа  
 дадете им неколку минути за да излезат  
 од улогите пред пленарната дебрифинг  
 дискусија.

Изјави кои треба да се прочитаат

1. Вие и вашето семејство имате доволно  
 пари за вашите потреби.
2. Се соочивте со ситуација во која треба- 
 ше да го криете вашиот идентитњет.
3. Вие не сте малтретирани или исклуче 
 ни порди вашата различна појавност  
 или дисабилитет.
4. Лушето со кои живеете бараат ваше  
 мислење за главните одлуки кои ве  
 засегаат.
5. Одите во училиште и учествувате во  
 постучилишни клубови и спортови.
6. Не се плашите да бидете сопрени од  
 полиција.
7. Живеет со возрасни кои ве сакаат и  
 секогаш ги имаат при срце вашите  
 најважни интереси.
8. Никогаш не сте се поичувствувале дис 
 криминирани заради потеклото на  
 вашите родители, заради бекграундот,  
 религијата или културата.

9. Имате пристап до медицинска нега.
10. Вие и вашите родители секоја година  
 одите на одмор еднаш годишно.
11. Кога сте повозрасни, можете да одите  
 на универзитет или да изберете профе 
 сија каква што сакате.
12. Не се плашите дека ќе бидете малтрети 
 рани или нападнати на улица, на учи- 
 лиште или во местото на живеење.
13. Вашите родители и нивните родители,  
 па дури и родителите на нивните роди- 
 тели, сите се родени во оваа држава.
14. Добивате нова облека и обувки секо- 
 гаш кога ви се потребни.
15. Имате интеракција со луѓе со различна  
 религиска или етничка заднина.
16. Можете да гласате на државни и локал- 
 ни избори.
17. Верувате дека ќе имате среќна иднина.
18. Чувствувате дека вашата компетенција  
 е почитувана во општеството во   
 коешто живеете.
Дебрифинг: Почнете прашувајќи ги учесни-
ците за она што се случило и за тоа како се 
чувствувале во врска со активноста, а потоа 
продолжете да разговарате за проблемите 
кои се појавиле и за тоа што научиле.
1. Како се чувствувале кога исчекорувале  
 напред, или кога не исчекорувале?
2. За оние кои често исчекорувале   
 напред, во кој миг почнале да забеле- 
 жуваат дека останатите не се движат  
 толку брзо како нив?
3. Дали некој почувствува дека имало  
 моменти кога нивните основни човеко- 
 ви права биле игонорирани?
4. Можат ли учесниците меѓусебно да си  
 ги претпостават улогите? (Дозволете им  
 да ги откријат нивните улоги во текот  
 на овој дел од дискусијата).
5. Колку лесно или тешко беше да се  
 играат различните улоги? Како ја   
 замислувале личноста во чијашто улога  
 биле?
6. Дали вежбата на некој начин го одразу- 
 ва општеството ? Како?
7. Кои човекови права се во прашање за  
 секоја од улогите? Може ли некој да  
 каже дека неговите човекови права не  
 биле почитувани, или дека тие немале  
 пристап до нив?
8. Кои се првите чекори кои треба да  
 бидат преземени за да се посочат неед- 
 наквостите во општеството?

Интерактивна презентација за воведување 
на Човековите Права, за нивниот развој и за 
различните човекови права.
Листови со улоги
Отворен простор (голема просторија или 
надвор)
По дебрифингот за активноста, вреднување-
то на оваа сесија ќе биде применето преку 
изразување на чувствата на учесниците со 
еден збор: како се чувствуваа во текот на 
оваа сесија?
Инспирација од Компас: Прирачник за обра-
зование за човекови права со младите луѓе, 
Совет на Европа 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-st
ep-forward

Говор на омраза
90 минути
Подигање на свеста за говорот на омраза и 
неговите последици. 
• Разбирање на слободата на говорот и  
 говорот на омраза
• Издвојување на слични концепти
• Истражување на предизвиците на  
 говорот на омраза
• Разбирање на последиците и ефектите  
 кои ги произведува говорот на омраза
Учесниците ќе бидат во можност да објаснат 
што значи слободата на говор, а што говорот 
на омраза, како и нивната поврзаност
Рометар на говорот на омраза. Од учесници-
те се бара да станат и да се соберат во круг. 
Од едната страна е поставен знак „Се согласу-
вам“, а од спротивната страна знак „Не се 
согласувам“. Потоа учесниците се прашуваат 
со збир од прашања/изјави и тие треба да се 
позиционираат себеси. Прашањето е поврза-
но со различни реалитети од секојдневниот 
живот. Откако се позиционираат, следува 
куса дискусија за да се прикажат нивните ста-
вови и да се дискутира за тоа какво е иску-
ството на другите учесници и и зошто тие 
стојат таму.
Изјавите се следниве:
1. Доколку на мојот пријател му кажам:  
 „педер, не плачи, не си девојче.“ – тоа е  
 ОК, не се работи за говор на омраза.

2. Одам по улицата и здголегувам град 
 фит: „Смрт на Албанците/Македонци- 
 те“. Погледнувам на другата страна и  
 продолжувам по мојот пат без реакција.
3. Пред мене, една личност е вербално  
 нападната поради нејзините религиоз- 
 ни убедувања. Јас сум тивок и се молам  
 да нема да ме забележат.
4. Ја преминувам улицата и од страна  
 некој извикува кон мене: „Неспособен  
 Македонец, ти никогаш нема да   
 успееш.“ Започнувам борба со нив.
5. Додека гледам ТВ, слушам една јавна  
 личност како отворено шири говор на  
 омраза. Избирам да го сменам каналот.
6. Во нашата држава постои целосна сло- 
 бода на вероисповеста или верување- 
 то.
7. Прочитав еден пост во социјалните  
 медиуми кој ширеше говор на ораза и  
 го пријавив.
По завршувањето на сите изјави, учесниците 
ќе се вратат на пленарна дискусија и ќе 
започнат дебрифинг:
1. Како се чувствувавте за време на 
 активноста?
2. Дали се соочувате со ова во
 секојдневниот живот?
3. Дали изјавите ви беа познати?
4. Ќе реагиравте ли поинаку, доколку  
 бевте соочени со еден од тие примери  
 во секојдневниот живот? Ако да, зошто?
Фацилиаторот објаснува дека ќе продолжат 
со истата тема на наредната сесија.
The facilitator explains that they will continue 
with the same topic on the next session.
Хартија, пенкала
Луацијата ќе биде поврзана со дебрифингот 
на сесијата 



Мултикултурализам
90 минути
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет меѓу учесниците.
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет.
Развивање на свеста за штетните последици 
од обидите на една култура да се наметне над 
друга култура.
Запознавање на „другите“
Упатства
Учесниците добиваат текст од материјалите: 
„Тефони и Рифони“ или „Рифони и Тефони“. 
Се обрнува внимание на тоа половина од 
учесниците да седат едни до други и незабе-
лежливо да ја добијат верзијата „Тефони и 
Рифони“, а другиот дел од учесниците да ја 
добијат верзијата „Рифони и Тефони“. Откако 
секој ќе го прочита текстот, учесниците се 
делат во четири групи, од кои две групи се 
оние со „Тефони и Рифони“, а другите две со 
„Рифони и Тефони“. Секоја група добива два 
листа хартија со А-3 формат и фломастери, со 
задача да нацртаат по еден Тефон и еден 
Рифон. На крајот, цртежите се ставаат на 
таблата, со Тефоните од едната и Рифоните 
од другата страна. 

Дискусија
1. Дали Тефоните од цртежите се исти?  
 Дали Рифоните се исти? 
2. Зошто Тефоните или Рифоните се раз 
 ликуваат едни од други во нивните г 
 рупи?
3. Кој е авторот на текстот „тефони и  
 Рифони“, а кој на текстот „Рифони и  
 Тефони“?
4. Зошто Тефоните и Рифоните се прет 
 ставуваат себеси и другите на таков  
 начин?
5. Дали Тефоните и Рифоните се присутни  
 во секојдневниот живот? Може ли тоа  
 да биде илустрирано со пример?

Материјали за учесниците: Тефони и Рифони 
или Рифони и Тефони – по еден дел за секој 
учесник (едниот дел за едната половина, дру-
гиот дел за другата половина од учесниците).
Хартија А-3 формат – по два листа за секоја 
група. Креони – толку комплети колку што 
има групи.

Материјал за учесниците

ТЕФОНИ И РИФОН

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Сѐ ќе беше прекрасно во 
вашето училиште, доколку Рифоните не беа 
исто така присутни во него. Како да беа соз-
дадени за неволји – тие се вистински предиз-
викувачи на неволји. Тие секој ден прават по 
некој проблем во училиштето. Тие се вистин-
ски провокатори и секогаш ве задеваат вас 
Тефоните. Кога доаѓаат на игралиштето, вие 
Тефоните треба да отстапувате. Рифоните се 
секогаш смуртени, како целиот свет да им 
згрешил. Тие играат нечесно, мрзеливи се и 
дури не ги почитуваат наставниците. Кога 
нешто е оштетено во училиштето, и без збо-
рови се знае дека тие го направиле тоа, но 
дури и тогаш сите страдаат, вклучително и 
вие. Во нивните ранци може да најдат пред-
мети кои служат за тепање и правење про-
блеми, но книги не можат да се најдат.

---------------------------------------------------------------------

РИФОНИ И ТЕФОНИ

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Вие сте најзаинтересирани за 
учење. 

Сѐ ќе беше прекрасно во вашето училиште, 
доколку Рифоните не беа исто така присутни 
во него. Како да беа создадени за неволји – 

тие се вистински предизвикувачи на неволји. 
Тие секој ден прават по некој проблем во учи-
лиштето. Тие се вистински провокатори и 
секогаш ве задеваат вас Тефоните. Кога 
доаѓаат на игралиштето, вие Тефоните треба 
да отстапувате. Рифоните се секогаш смурте-
ни, како целиот свет да им згрешил. Тие 
играат нечесно, мрзеливи се и дури не ги 
почитуваат наставниците. Кога нешто е 
оштетено во училиштето, и без зборови се 
знае дека тие го направиле тоа, но дури и 
тогаш сите страдаат, вклучително и вие. Во 
нивните ранци може да најдат предмети кои 
служат за тепање и правење проблеми, но 
книги не можат да се најдат.

Евалуацијата ќе се имплементира преку пле-
нарни дискусии за следните прашања:
1. Што работевме денеска?
2. Како се чувствувавте?
3. Што научивте?
4. Како можеме во секојдневниот живот 
да го примениме она што го научивме?

Заклучоци:
Луѓето стремат да се доживуваат и опишува-
ат себеси или членовите на нивните групи во 
позитивна светлина, најчесто создавајќи иде-
ална слика, во која претставниците на некои 
други групи се доживеани и опишани во 
негативна светлина. Тоа придонесува во 
зацврстувањето на стереотипите и предрасу-
дите на едни кон други и обратно. Пораките 
кои ги добиваме од најмладите и дома и во 
училиштето (учители, врсници)и од медиуми-
те, придонесуваат во создавањето негативна 
слика за другите. Општата тенденција е секо-
гаш да се обвинат „другите“ и тие да бидат 
виновни за сѐ, без дури и да идентификува 
делот на одговорноста кај некоги (некоја 
група).

Селекција на мултикултурни работилници за 
основните и средните училишта – УНИЦЕФ 
(стр. 34-35).

https://www.unicef.org/northmacedonia/report
s/multicultural-workshops-elementary-and-sec
ondary-schools

Дискриминација и Човекови права
90 минути
Подигање на свеста за човековите права и за 
реалноста во местото кадешто живееме. 
• Промовирање емпатија за другите кои  
 се различниt
• Подигање на свеста за нееднаквите  
 можности во општеството
• Негување на разбирање за можни  
 лични последици од припадноста кон  
 извесни социјални малцинства или  
 културни групи
• Да се знае повеќе за дискриминацијата  
 и за реалноста во местото кадешто  
 живеат
Претставете ја активноста преку прашање за 
учесниците за тоа дали тие некогаш замисли-
ле дека се некој друг. Прашајте за примери. 
Објаснете дека во оваа активност тие исто 
така ќе замислат дека се некој друг.
Секој учесник добива хартија со улога според 
во која треба да се замислат себеси.
Улогите се следниве: Непожелен Мигрант, 
Женски Сексуален Работник, Машки Сексуа-
лен Работник, Личност која припаша на ром-
ската заедница, Бездомна Трудна Жена, Лока-
лен Политичар, Син на сопственик на нацио-
нална банка, Ќерка на сопственик на нацио-
нална банка, Позната личност со ХИВ+, 
Транссексуален тинејџер, Невработена 
млада личност, Стара личност со дисабили-
тет, Меѓународен Волонтер, Млад Работник, 
Возрасен кој штотуку останал без работа, 
Селебрити, 40-годишен хомосексуалец, Член 
на традиционално религиозно семејство.
Откако ќе ги добијат нивните улоги, побарај-
те од учесниците да ги затворат очите.
1. Создадете мирна атмосфера со некоја  
 мека заднинска музика. Алтернативно,  
 побарајте тишина од учесниците.
2. Поделете ги листовите со улогите слу 
 чајно, по еден за секој учесник. Кажете  
 им да ги чуваат за себе и да не ги пока 
 жуваат на никого друг.
3. Поканете ги да седнат (по можност на  
 подот) и да го прочитаат нивниот лист  
 со улогата.
4. Потоа побарајте од нив да се внесат во  
 улогите. Како помош, читајти им некои  
 од следниве прашања, со пауза меѓу  
 секое, за да им се даде на учесниците 

Начин на евалуација

Анекси и корисна литература 

можност да рефлекрираат и да изградат 
слика за себеси и за своите животи:
Какво беше вашето детство? Во каква куќа 
живеете? Какви игри сте играле? Што работат 
вашите родители? Како изгледа сега ваѓиот 
секојдневен живот? Каде се социјализирате? 
Што правите наутро, попладне и навечер? 
5. Сега побарајте одучесниците да оста- 
 нат апсолутно тивки, додека се редат  
 еден покрај друг (како на стартна   
 линија).
6. Кажете им на учесниците дека ќе   
 читате листа на ситуации и настани.  
 Секојпат кога ќе можат да одговорат со  
 „да“ на некоја изјава, тие треба да исче 
 корат по еден чекор напред. Во спро- 
 тивно, треба да останат кадешто се и да  
 не се движат.
7. Прочитајте ги ситуациите по една. Пау 
 зирајте помеѓу секоја изјава за да им  
 овозможите на луѓето да исчекорат  
 напред и да погледнат наоколу за да ја  
 увидат нивната позиција во однос на  
 другите.
8. На крајот, побарајте од сите да ги утвр 
 дат нивните конечни позиции. Потоа  
 дадете им неколку минути за да излезат  
 од улогите пред пленарната дебрифинг  
 дискусија.

Изјави кои треба да се прочитаат

1. Вие и вашето семејство имате доволно  
 пари за вашите потреби.
2. Се соочивте со ситуација во која треба- 
 ше да го криете вашиот идентитњет.
3. Вие не сте малтретирани или исклуче 
 ни порди вашата различна појавност  
 или дисабилитет.
4. Лушето со кои живеете бараат ваше  
 мислење за главните одлуки кои ве  
 засегаат.
5. Одите во училиште и учествувате во  
 постучилишни клубови и спортови.
6. Не се плашите да бидете сопрени од  
 полиција.
7. Живеет со возрасни кои ве сакаат и  
 секогаш ги имаат при срце вашите  
 најважни интереси.
8. Никогаш не сте се поичувствувале дис 
 криминирани заради потеклото на  
 вашите родители, заради бекграундот,  
 религијата или културата.

9. Имате пристап до медицинска нега.
10. Вие и вашите родители секоја година  
 одите на одмор еднаш годишно.
11. Кога сте повозрасни, можете да одите  
 на универзитет или да изберете профе 
 сија каква што сакате.
12. Не се плашите дека ќе бидете малтрети 
 рани или нападнати на улица, на учи- 
 лиште или во местото на живеење.
13. Вашите родители и нивните родители,  
 па дури и родителите на нивните роди- 
 тели, сите се родени во оваа држава.
14. Добивате нова облека и обувки секо- 
 гаш кога ви се потребни.
15. Имате интеракција со луѓе со различна  
 религиска или етничка заднина.
16. Можете да гласате на државни и локал- 
 ни избори.
17. Верувате дека ќе имате среќна иднина.
18. Чувствувате дека вашата компетенција  
 е почитувана во општеството во   
 коешто живеете.
Дебрифинг: Почнете прашувајќи ги учесни-
ците за она што се случило и за тоа како се 
чувствувале во врска со активноста, а потоа 
продолжете да разговарате за проблемите 
кои се појавиле и за тоа што научиле.
1. Како се чувствувале кога исчекорувале  
 напред, или кога не исчекорувале?
2. За оние кои често исчекорувале   
 напред, во кој миг почнале да забеле- 
 жуваат дека останатите не се движат  
 толку брзо како нив?
3. Дали некој почувствува дека имало  
 моменти кога нивните основни човеко- 
 ви права биле игонорирани?
4. Можат ли учесниците меѓусебно да си  
 ги претпостават улогите? (Дозволете им  
 да ги откријат нивните улоги во текот  
 на овој дел од дискусијата).
5. Колку лесно или тешко беше да се  
 играат различните улоги? Како ја   
 замислувале личноста во чијашто улога  
 биле?
6. Дали вежбата на некој начин го одразу- 
 ва општеството ? Како?
7. Кои човекови права се во прашање за  
 секоја од улогите? Може ли некој да  
 каже дека неговите човекови права не  
 биле почитувани, или дека тие немале  
 пристап до нив?
8. Кои се првите чекори кои треба да  
 бидат преземени за да се посочат неед- 
 наквостите во општеството?

Интерактивна презентација за воведување 
на Човековите Права, за нивниот развој и за 
различните човекови права.
Листови со улоги
Отворен простор (голема просторија или 
надвор)
По дебрифингот за активноста, вреднување-
то на оваа сесија ќе биде применето преку 
изразување на чувствата на учесниците со 
еден збор: како се чувствуваа во текот на 
оваа сесија?
Инспирација од Компас: Прирачник за обра-
зование за човекови права со младите луѓе, 
Совет на Европа 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-st
ep-forward

Говор на омраза
90 минути
Подигање на свеста за говорот на омраза и 
неговите последици. 
• Разбирање на слободата на говорот и  
 говорот на омраза
• Издвојување на слични концепти
• Истражување на предизвиците на  
 говорот на омраза
• Разбирање на последиците и ефектите  
 кои ги произведува говорот на омраза
Учесниците ќе бидат во можност да објаснат 
што значи слободата на говор, а што говорот 
на омраза, како и нивната поврзаност
Рометар на говорот на омраза. Од учесници-
те се бара да станат и да се соберат во круг. 
Од едната страна е поставен знак „Се согласу-
вам“, а од спротивната страна знак „Не се 
согласувам“. Потоа учесниците се прашуваат 
со збир од прашања/изјави и тие треба да се 
позиционираат себеси. Прашањето е поврза-
но со различни реалитети од секојдневниот 
живот. Откако се позиционираат, следува 
куса дискусија за да се прикажат нивните ста-
вови и да се дискутира за тоа какво е иску-
ството на другите учесници и и зошто тие 
стојат таму.
Изјавите се следниве:
1. Доколку на мојот пријател му кажам:  
 „педер, не плачи, не си девојче.“ – тоа е  
 ОК, не се работи за говор на омраза.

2. Одам по улицата и здголегувам град 
 фит: „Смрт на Албанците/Македонци- 
 те“. Погледнувам на другата страна и  
 продолжувам по мојот пат без реакција.
3. Пред мене, една личност е вербално  
 нападната поради нејзините религиоз- 
 ни убедувања. Јас сум тивок и се молам  
 да нема да ме забележат.
4. Ја преминувам улицата и од страна  
 некој извикува кон мене: „Неспособен  
 Македонец, ти никогаш нема да   
 успееш.“ Започнувам борба со нив.
5. Додека гледам ТВ, слушам една јавна  
 личност како отворено шири говор на  
 омраза. Избирам да го сменам каналот.
6. Во нашата држава постои целосна сло- 
 бода на вероисповеста или верување- 
 то.
7. Прочитав еден пост во социјалните  
 медиуми кој ширеше говор на ораза и  
 го пријавив.
По завршувањето на сите изјави, учесниците 
ќе се вратат на пленарна дискусија и ќе 
започнат дебрифинг:
1. Како се чувствувавте за време на 
 активноста?
2. Дали се соочувате со ова во
 секојдневниот живот?
3. Дали изјавите ви беа познати?
4. Ќе реагиравте ли поинаку, доколку  
 бевте соочени со еден од тие примери  
 во секојдневниот живот? Ако да, зошто?
Фацилиаторот објаснува дека ќе продолжат 
со истата тема на наредната сесија.
The facilitator explains that they will continue 
with the same topic on the next session.
Хартија, пенкала
Луацијата ќе биде поврзана со дебрифингот 
на сесијата 



Сесија 2

Мултикултурализам
90 минути
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет меѓу учесниците.
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет.
Развивање на свеста за штетните последици 
од обидите на една култура да се наметне над 
друга култура.
Запознавање на „другите“
Упатства
Учесниците добиваат текст од материјалите: 
„Тефони и Рифони“ или „Рифони и Тефони“. 
Се обрнува внимание на тоа половина од 
учесниците да седат едни до други и незабе-
лежливо да ја добијат верзијата „Тефони и 
Рифони“, а другиот дел од учесниците да ја 
добијат верзијата „Рифони и Тефони“. Откако 
секој ќе го прочита текстот, учесниците се 
делат во четири групи, од кои две групи се 
оние со „Тефони и Рифони“, а другите две со 
„Рифони и Тефони“. Секоја група добива два 
листа хартија со А-3 формат и фломастери, со 
задача да нацртаат по еден Тефон и еден 
Рифон. На крајот, цртежите се ставаат на 
таблата, со Тефоните од едната и Рифоните 
од другата страна. 

Дискусија
1. Дали Тефоните од цртежите се исти?  
 Дали Рифоните се исти? 
2. Зошто Тефоните или Рифоните се раз 
 ликуваат едни од други во нивните г 
 рупи?
3. Кој е авторот на текстот „тефони и  
 Рифони“, а кој на текстот „Рифони и  
 Тефони“?
4. Зошто Тефоните и Рифоните се прет 
 ставуваат себеси и другите на таков  
 начин?
5. Дали Тефоните и Рифоните се присутни  
 во секојдневниот живот? Може ли тоа  
 да биде илустрирано со пример?

Материјали за учесниците: Тефони и Рифони 
или Рифони и Тефони – по еден дел за секој 
учесник (едниот дел за едната половина, дру-
гиот дел за другата половина од учесниците).
Хартија А-3 формат – по два листа за секоја 
група. Креони – толку комплети колку што 
има групи.

Материјал за учесниците

ТЕФОНИ И РИФОН

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Сѐ ќе беше прекрасно во 
вашето училиште, доколку Рифоните не беа 
исто така присутни во него. Како да беа соз-
дадени за неволји – тие се вистински предиз-
викувачи на неволји. Тие секој ден прават по 
некој проблем во училиштето. Тие се вистин-
ски провокатори и секогаш ве задеваат вас 
Тефоните. Кога доаѓаат на игралиштето, вие 
Тефоните треба да отстапувате. Рифоните се 
секогаш смуртени, како целиот свет да им 
згрешил. Тие играат нечесно, мрзеливи се и 
дури не ги почитуваат наставниците. Кога 
нешто е оштетено во училиштето, и без збо-
рови се знае дека тие го направиле тоа, но 
дури и тогаш сите страдаат, вклучително и 
вие. Во нивните ранци може да најдат пред-
мети кои служат за тепање и правење про-
блеми, но книги не можат да се најдат.

---------------------------------------------------------------------

РИФОНИ И ТЕФОНИ

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Вие сте најзаинтересирани за 
учење. 

Сѐ ќе беше прекрасно во вашето училиште, 
доколку Рифоните не беа исто така присутни 
во него. Како да беа создадени за неволји – 

тие се вистински предизвикувачи на неволји. 
Тие секој ден прават по некој проблем во учи-
лиштето. Тие се вистински провокатори и 
секогаш ве задеваат вас Тефоните. Кога 
доаѓаат на игралиштето, вие Тефоните треба 
да отстапувате. Рифоните се секогаш смурте-
ни, како целиот свет да им згрешил. Тие 
играат нечесно, мрзеливи се и дури не ги 
почитуваат наставниците. Кога нешто е 
оштетено во училиштето, и без зборови се 
знае дека тие го направиле тоа, но дури и 
тогаш сите страдаат, вклучително и вие. Во 
нивните ранци може да најдат предмети кои 
служат за тепање и правење проблеми, но 
книги не можат да се најдат.

Евалуацијата ќе се имплементира преку пле-
нарни дискусии за следните прашања:
1. Што работевме денеска?
2. Како се чувствувавте?
3. Што научивте?
4. Како можеме во секојдневниот живот 
да го примениме она што го научивме?

Заклучоци:
Луѓето стремат да се доживуваат и опишува-
ат себеси или членовите на нивните групи во 
позитивна светлина, најчесто создавајќи иде-
ална слика, во која претставниците на некои 
други групи се доживеани и опишани во 
негативна светлина. Тоа придонесува во 
зацврстувањето на стереотипите и предрасу-
дите на едни кон други и обратно. Пораките 
кои ги добиваме од најмладите и дома и во 
училиштето (учители, врсници)и од медиуми-
те, придонесуваат во создавањето негативна 
слика за другите. Општата тенденција е секо-
гаш да се обвинат „другите“ и тие да бидат 
виновни за сѐ, без дури и да идентификува 
делот на одговорноста кај некоги (некоја 
група).

Селекција на мултикултурни работилници за 
основните и средните училишта – УНИЦЕФ 
(стр. 34-35).

https://www.unicef.org/northmacedonia/report
s/multicultural-workshops-elementary-and-sec
ondary-schools

Дискриминација и Човекови права
90 минути
Подигање на свеста за човековите права и за 
реалноста во местото кадешто живееме. 
• Промовирање емпатија за другите кои  
 се различниt
• Подигање на свеста за нееднаквите  
 можности во општеството
• Негување на разбирање за можни  
 лични последици од припадноста кон  
 извесни социјални малцинства или  
 културни групи
• Да се знае повеќе за дискриминацијата  
 и за реалноста во местото кадешто  
 живеат
Претставете ја активноста преку прашање за 
учесниците за тоа дали тие некогаш замисли-
ле дека се некој друг. Прашајте за примери. 
Објаснете дека во оваа активност тие исто 
така ќе замислат дека се некој друг.
Секој учесник добива хартија со улога според 
во која треба да се замислат себеси.
Улогите се следниве: Непожелен Мигрант, 
Женски Сексуален Работник, Машки Сексуа-
лен Работник, Личност која припаша на ром-
ската заедница, Бездомна Трудна Жена, Лока-
лен Политичар, Син на сопственик на нацио-
нална банка, Ќерка на сопственик на нацио-
нална банка, Позната личност со ХИВ+, 
Транссексуален тинејџер, Невработена 
млада личност, Стара личност со дисабили-
тет, Меѓународен Волонтер, Млад Работник, 
Возрасен кој штотуку останал без работа, 
Селебрити, 40-годишен хомосексуалец, Член 
на традиционално религиозно семејство.
Откако ќе ги добијат нивните улоги, побарај-
те од учесниците да ги затворат очите.
1. Создадете мирна атмосфера со некоја  
 мека заднинска музика. Алтернативно,  
 побарајте тишина од учесниците.
2. Поделете ги листовите со улогите слу 
 чајно, по еден за секој учесник. Кажете  
 им да ги чуваат за себе и да не ги пока 
 жуваат на никого друг.
3. Поканете ги да седнат (по можност на  
 подот) и да го прочитаат нивниот лист  
 со улогата.
4. Потоа побарајте од нив да се внесат во  
 улогите. Како помош, читајти им некои  
 од следниве прашања, со пауза меѓу  
 секое, за да им се даде на учесниците 

Назив на сесијата  
Времетраење
Цел на сесијата

Задачи на сесијата

Очекувани резултати:

можност да рефлекрираат и да изградат 
слика за себеси и за своите животи:
Какво беше вашето детство? Во каква куќа 
живеете? Какви игри сте играле? Што работат 
вашите родители? Како изгледа сега ваѓиот 
секојдневен живот? Каде се социјализирате? 
Што правите наутро, попладне и навечер? 
5. Сега побарајте одучесниците да оста- 
 нат апсолутно тивки, додека се редат  
 еден покрај друг (како на стартна   
 линија).
6. Кажете им на учесниците дека ќе   
 читате листа на ситуации и настани.  
 Секојпат кога ќе можат да одговорат со  
 „да“ на некоја изјава, тие треба да исче 
 корат по еден чекор напред. Во спро- 
 тивно, треба да останат кадешто се и да  
 не се движат.
7. Прочитајте ги ситуациите по една. Пау 
 зирајте помеѓу секоја изјава за да им  
 овозможите на луѓето да исчекорат  
 напред и да погледнат наоколу за да ја  
 увидат нивната позиција во однос на  
 другите.
8. На крајот, побарајте од сите да ги утвр 
 дат нивните конечни позиции. Потоа  
 дадете им неколку минути за да излезат  
 од улогите пред пленарната дебрифинг  
 дискусија.

Изјави кои треба да се прочитаат

1. Вие и вашето семејство имате доволно  
 пари за вашите потреби.
2. Се соочивте со ситуација во која треба- 
 ше да го криете вашиот идентитњет.
3. Вие не сте малтретирани или исклуче 
 ни порди вашата различна појавност  
 или дисабилитет.
4. Лушето со кои живеете бараат ваше  
 мислење за главните одлуки кои ве  
 засегаат.
5. Одите во училиште и учествувате во  
 постучилишни клубови и спортови.
6. Не се плашите да бидете сопрени од  
 полиција.
7. Живеет со возрасни кои ве сакаат и  
 секогаш ги имаат при срце вашите  
 најважни интереси.
8. Никогаш не сте се поичувствувале дис 
 криминирани заради потеклото на  
 вашите родители, заради бекграундот,  
 религијата или културата.

9. Имате пристап до медицинска нега.
10. Вие и вашите родители секоја година  
 одите на одмор еднаш годишно.
11. Кога сте повозрасни, можете да одите  
 на универзитет или да изберете профе 
 сија каква што сакате.
12. Не се плашите дека ќе бидете малтрети 
 рани или нападнати на улица, на учи- 
 лиште или во местото на живеење.
13. Вашите родители и нивните родители,  
 па дури и родителите на нивните роди- 
 тели, сите се родени во оваа држава.
14. Добивате нова облека и обувки секо- 
 гаш кога ви се потребни.
15. Имате интеракција со луѓе со различна  
 религиска или етничка заднина.
16. Можете да гласате на државни и локал- 
 ни избори.
17. Верувате дека ќе имате среќна иднина.
18. Чувствувате дека вашата компетенција  
 е почитувана во општеството во   
 коешто живеете.
Дебрифинг: Почнете прашувајќи ги учесни-
ците за она што се случило и за тоа како се 
чувствувале во врска со активноста, а потоа 
продолжете да разговарате за проблемите 
кои се појавиле и за тоа што научиле.
1. Како се чувствувале кога исчекорувале  
 напред, или кога не исчекорувале?
2. За оние кои често исчекорувале   
 напред, во кој миг почнале да забеле- 
 жуваат дека останатите не се движат  
 толку брзо како нив?
3. Дали некој почувствува дека имало  
 моменти кога нивните основни човеко- 
 ви права биле игонорирани?
4. Можат ли учесниците меѓусебно да си  
 ги претпостават улогите? (Дозволете им  
 да ги откријат нивните улоги во текот  
 на овој дел од дискусијата).
5. Колку лесно или тешко беше да се  
 играат различните улоги? Како ја   
 замислувале личноста во чијашто улога  
 биле?
6. Дали вежбата на некој начин го одразу- 
 ва општеството ? Како?
7. Кои човекови права се во прашање за  
 секоја од улогите? Може ли некој да  
 каже дека неговите човекови права не  
 биле почитувани, или дека тие немале  
 пристап до нив?
8. Кои се првите чекори кои треба да  
 бидат преземени за да се посочат неед- 
 наквостите во општеството?

Интерактивна презентација за воведување 
на Човековите Права, за нивниот развој и за 
различните човекови права.
Листови со улоги
Отворен простор (голема просторија или 
надвор)
По дебрифингот за активноста, вреднување-
то на оваа сесија ќе биде применето преку 
изразување на чувствата на учесниците со 
еден збор: како се чувствуваа во текот на 
оваа сесија?
Инспирација од Компас: Прирачник за обра-
зование за човекови права со младите луѓе, 
Совет на Европа 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-st
ep-forward

Говор на омраза
90 минути
Подигање на свеста за говорот на омраза и 
неговите последици. 
• Разбирање на слободата на говорот и  
 говорот на омраза
• Издвојување на слични концепти
• Истражување на предизвиците на  
 говорот на омраза
• Разбирање на последиците и ефектите  
 кои ги произведува говорот на омраза
Учесниците ќе бидат во можност да објаснат 
што значи слободата на говор, а што говорот 
на омраза, како и нивната поврзаност
Рометар на говорот на омраза. Од учесници-
те се бара да станат и да се соберат во круг. 
Од едната страна е поставен знак „Се согласу-
вам“, а од спротивната страна знак „Не се 
согласувам“. Потоа учесниците се прашуваат 
со збир од прашања/изјави и тие треба да се 
позиционираат себеси. Прашањето е поврза-
но со различни реалитети од секојдневниот 
живот. Откако се позиционираат, следува 
куса дискусија за да се прикажат нивните ста-
вови и да се дискутира за тоа какво е иску-
ството на другите учесници и и зошто тие 
стојат таму.
Изјавите се следниве:
1. Доколку на мојот пријател му кажам:  
 „педер, не плачи, не си девојче.“ – тоа е  
 ОК, не се работи за говор на омраза.

2. Одам по улицата и здголегувам град 
 фит: „Смрт на Албанците/Македонци- 
 те“. Погледнувам на другата страна и  
 продолжувам по мојот пат без реакција.
3. Пред мене, една личност е вербално  
 нападната поради нејзините религиоз- 
 ни убедувања. Јас сум тивок и се молам  
 да нема да ме забележат.
4. Ја преминувам улицата и од страна  
 некој извикува кон мене: „Неспособен  
 Македонец, ти никогаш нема да   
 успееш.“ Започнувам борба со нив.
5. Додека гледам ТВ, слушам една јавна  
 личност како отворено шири говор на  
 омраза. Избирам да го сменам каналот.
6. Во нашата држава постои целосна сло- 
 бода на вероисповеста или верување- 
 то.
7. Прочитав еден пост во социјалните  
 медиуми кој ширеше говор на ораза и  
 го пријавив.
По завршувањето на сите изјави, учесниците 
ќе се вратат на пленарна дискусија и ќе 
започнат дебрифинг:
1. Како се чувствувавте за време на 
 активноста?
2. Дали се соочувате со ова во
 секојдневниот живот?
3. Дали изјавите ви беа познати?
4. Ќе реагиравте ли поинаку, доколку  
 бевте соочени со еден од тие примери  
 во секојдневниот живот? Ако да, зошто?
Фацилиаторот објаснува дека ќе продолжат 
со истата тема на наредната сесија.
The facilitator explains that they will continue 
with the same topic on the next session.
Хартија, пенкала
Луацијата ќе биде поврзана со дебрифингот 
на сесијата 



Мултикултурализам
90 минути
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет меѓу учесниците.
Развивање на свеста за значењето на култур-
ниот идентитет.
Развивање на свеста за штетните последици 
од обидите на една култура да се наметне над 
друга култура.
Запознавање на „другите“
Упатства
Учесниците добиваат текст од материјалите: 
„Тефони и Рифони“ или „Рифони и Тефони“. 
Се обрнува внимание на тоа половина од 
учесниците да седат едни до други и незабе-
лежливо да ја добијат верзијата „Тефони и 
Рифони“, а другиот дел од учесниците да ја 
добијат верзијата „Рифони и Тефони“. Откако 
секој ќе го прочита текстот, учесниците се 
делат во четири групи, од кои две групи се 
оние со „Тефони и Рифони“, а другите две со 
„Рифони и Тефони“. Секоја група добива два 
листа хартија со А-3 формат и фломастери, со 
задача да нацртаат по еден Тефон и еден 
Рифон. На крајот, цртежите се ставаат на 
таблата, со Тефоните од едната и Рифоните 
од другата страна. 

Дискусија
1. Дали Тефоните од цртежите се исти?  
 Дали Рифоните се исти? 
2. Зошто Тефоните или Рифоните се раз 
 ликуваат едни од други во нивните г 
 рупи?
3. Кој е авторот на текстот „тефони и  
 Рифони“, а кој на текстот „Рифони и  
 Тефони“?
4. Зошто Тефоните и Рифоните се прет 
 ставуваат себеси и другите на таков  
 начин?
5. Дали Тефоните и Рифоните се присутни  
 во секојдневниот живот? Може ли тоа  
 да биде илустрирано со пример?

Материјали за учесниците: Тефони и Рифони 
или Рифони и Тефони – по еден дел за секој 
учесник (едниот дел за едната половина, дру-
гиот дел за другата половина од учесниците).
Хартија А-3 формат – по два листа за секоја 
група. Креони – толку комплети колку што 
има групи.

Материјал за учесниците

ТЕФОНИ И РИФОН

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Сѐ ќе беше прекрасно во 
вашето училиште, доколку Рифоните не беа 
исто така присутни во него. Како да беа соз-
дадени за неволји – тие се вистински предиз-
викувачи на неволји. Тие секој ден прават по 
некој проблем во училиштето. Тие се вистин-
ски провокатори и секогаш ве задеваат вас 
Тефоните. Кога доаѓаат на игралиштето, вие 
Тефоните треба да отстапувате. Рифоните се 
секогаш смуртени, како целиот свет да им 
згрешил. Тие играат нечесно, мрзеливи се и 
дури не ги почитуваат наставниците. Кога 
нешто е оштетено во училиштето, и без збо-
рови се знае дека тие го направиле тоа, но 
дури и тогаш сите страдаат, вклучително и 
вие. Во нивните ранци може да најдат пред-
мети кои служат за тепање и правење про-
блеми, но книги не можат да се најдат.

---------------------------------------------------------------------

РИФОНИ И ТЕФОНИ

Вие, Тефоните, сте ученици во средното учи-
лиште „Надеж“. Вие се чувствувате добро и 
интересно во училилиштето. Си помагате 
едни на други, особено на оние во неволја, а 
кога се случува некаква неправда – вие секо-
гаш реагирате. Вие сте мошне работливи и 
посветени, и секогаш се обидувате да го 
направите училиштето подобро место за 
живеење, ги почитувате наставниците, добро 
се однесувате, вие секогаш сте весели и 
мирољубиви. Вие сте најзаинтересирани за 
учење. 

Сѐ ќе беше прекрасно во вашето училиште, 
доколку Рифоните не беа исто така присутни 
во него. Како да беа создадени за неволји – 

тие се вистински предизвикувачи на неволји. 
Тие секој ден прават по некој проблем во учи-
лиштето. Тие се вистински провокатори и 
секогаш ве задеваат вас Тефоните. Кога 
доаѓаат на игралиштето, вие Тефоните треба 
да отстапувате. Рифоните се секогаш смурте-
ни, како целиот свет да им згрешил. Тие 
играат нечесно, мрзеливи се и дури не ги 
почитуваат наставниците. Кога нешто е 
оштетено во училиштето, и без зборови се 
знае дека тие го направиле тоа, но дури и 
тогаш сите страдаат, вклучително и вие. Во 
нивните ранци може да најдат предмети кои 
служат за тепање и правење проблеми, но 
книги не можат да се најдат.

Евалуацијата ќе се имплементира преку пле-
нарни дискусии за следните прашања:
1. Што работевме денеска?
2. Како се чувствувавте?
3. Што научивте?
4. Како можеме во секојдневниот живот 
да го примениме она што го научивме?

Заклучоци:
Луѓето стремат да се доживуваат и опишува-
ат себеси или членовите на нивните групи во 
позитивна светлина, најчесто создавајќи иде-
ална слика, во која претставниците на некои 
други групи се доживеани и опишани во 
негативна светлина. Тоа придонесува во 
зацврстувањето на стереотипите и предрасу-
дите на едни кон други и обратно. Пораките 
кои ги добиваме од најмладите и дома и во 
училиштето (учители, врсници)и од медиуми-
те, придонесуваат во создавањето негативна 
слика за другите. Општата тенденција е секо-
гаш да се обвинат „другите“ и тие да бидат 
виновни за сѐ, без дури и да идентификува 
делот на одговорноста кај некоги (некоја 
група).

Селекција на мултикултурни работилници за 
основните и средните училишта – УНИЦЕФ 
(стр. 34-35).

https://www.unicef.org/northmacedonia/report
s/multicultural-workshops-elementary-and-sec
ondary-schools

Дискриминација и Човекови права
90 минути
Подигање на свеста за човековите права и за 
реалноста во местото кадешто живееме. 
• Промовирање емпатија за другите кои  
 се различниt
• Подигање на свеста за нееднаквите  
 можности во општеството
• Негување на разбирање за можни  
 лични последици од припадноста кон  
 извесни социјални малцинства или  
 културни групи
• Да се знае повеќе за дискриминацијата  
 и за реалноста во местото кадешто  
 живеат
Претставете ја активноста преку прашање за 
учесниците за тоа дали тие некогаш замисли-
ле дека се некој друг. Прашајте за примери. 
Објаснете дека во оваа активност тие исто 
така ќе замислат дека се некој друг.
Секој учесник добива хартија со улога според 
во која треба да се замислат себеси.
Улогите се следниве: Непожелен Мигрант, 
Женски Сексуален Работник, Машки Сексуа-
лен Работник, Личност која припаша на ром-
ската заедница, Бездомна Трудна Жена, Лока-
лен Политичар, Син на сопственик на нацио-
нална банка, Ќерка на сопственик на нацио-
нална банка, Позната личност со ХИВ+, 
Транссексуален тинејџер, Невработена 
млада личност, Стара личност со дисабили-
тет, Меѓународен Волонтер, Млад Работник, 
Возрасен кој штотуку останал без работа, 
Селебрити, 40-годишен хомосексуалец, Член 
на традиционално религиозно семејство.
Откако ќе ги добијат нивните улоги, побарај-
те од учесниците да ги затворат очите.
1. Создадете мирна атмосфера со некоја  
 мека заднинска музика. Алтернативно,  
 побарајте тишина од учесниците.
2. Поделете ги листовите со улогите слу 
 чајно, по еден за секој учесник. Кажете  
 им да ги чуваат за себе и да не ги пока 
 жуваат на никого друг.
3. Поканете ги да седнат (по можност на  
 подот) и да го прочитаат нивниот лист  
 со улогата.
4. Потоа побарајте од нив да се внесат во  
 улогите. Како помош, читајти им некои  
 од следниве прашања, со пауза меѓу  
 секое, за да им се даде на учесниците 

можност да рефлекрираат и да изградат 
слика за себеси и за своите животи:
Какво беше вашето детство? Во каква куќа 
живеете? Какви игри сте играле? Што работат 
вашите родители? Како изгледа сега ваѓиот 
секојдневен живот? Каде се социјализирате? 
Што правите наутро, попладне и навечер? 
5. Сега побарајте одучесниците да оста- 
 нат апсолутно тивки, додека се редат  
 еден покрај друг (како на стартна   
 линија).
6. Кажете им на учесниците дека ќе   
 читате листа на ситуации и настани.  
 Секојпат кога ќе можат да одговорат со  
 „да“ на некоја изјава, тие треба да исче 
 корат по еден чекор напред. Во спро- 
 тивно, треба да останат кадешто се и да  
 не се движат.
7. Прочитајте ги ситуациите по една. Пау 
 зирајте помеѓу секоја изјава за да им  
 овозможите на луѓето да исчекорат  
 напред и да погледнат наоколу за да ја  
 увидат нивната позиција во однос на  
 другите.
8. На крајот, побарајте од сите да ги утвр 
 дат нивните конечни позиции. Потоа  
 дадете им неколку минути за да излезат  
 од улогите пред пленарната дебрифинг  
 дискусија.

Изјави кои треба да се прочитаат

1. Вие и вашето семејство имате доволно  
 пари за вашите потреби.
2. Се соочивте со ситуација во која треба- 
 ше да го криете вашиот идентитњет.
3. Вие не сте малтретирани или исклуче 
 ни порди вашата различна појавност  
 или дисабилитет.
4. Лушето со кои живеете бараат ваше  
 мислење за главните одлуки кои ве  
 засегаат.
5. Одите во училиште и учествувате во  
 постучилишни клубови и спортови.
6. Не се плашите да бидете сопрени од  
 полиција.
7. Живеет со возрасни кои ве сакаат и  
 секогаш ги имаат при срце вашите  
 најважни интереси.
8. Никогаш не сте се поичувствувале дис 
 криминирани заради потеклото на  
 вашите родители, заради бекграундот,  
 религијата или културата.

9. Имате пристап до медицинска нега.
10. Вие и вашите родители секоја година  
 одите на одмор еднаш годишно.
11. Кога сте повозрасни, можете да одите  
 на универзитет или да изберете профе 
 сија каква што сакате.
12. Не се плашите дека ќе бидете малтрети 
 рани или нападнати на улица, на учи- 
 лиште или во местото на живеење.
13. Вашите родители и нивните родители,  
 па дури и родителите на нивните роди- 
 тели, сите се родени во оваа држава.
14. Добивате нова облека и обувки секо- 
 гаш кога ви се потребни.
15. Имате интеракција со луѓе со различна  
 религиска или етничка заднина.
16. Можете да гласате на државни и локал- 
 ни избори.
17. Верувате дека ќе имате среќна иднина.
18. Чувствувате дека вашата компетенција  
 е почитувана во општеството во   
 коешто живеете.
Дебрифинг: Почнете прашувајќи ги учесни-
ците за она што се случило и за тоа како се 
чувствувале во врска со активноста, а потоа 
продолжете да разговарате за проблемите 
кои се појавиле и за тоа што научиле.
1. Како се чувствувале кога исчекорувале  
 напред, или кога не исчекорувале?
2. За оние кои често исчекорувале   
 напред, во кој миг почнале да забеле- 
 жуваат дека останатите не се движат  
 толку брзо како нив?
3. Дали некој почувствува дека имало  
 моменти кога нивните основни човеко- 
 ви права биле игонорирани?
4. Можат ли учесниците меѓусебно да си  
 ги претпостават улогите? (Дозволете им  
 да ги откријат нивните улоги во текот  
 на овој дел од дискусијата).
5. Колку лесно или тешко беше да се  
 играат различните улоги? Како ја   
 замислувале личноста во чијашто улога  
 биле?
6. Дали вежбата на некој начин го одразу- 
 ва општеството ? Како?
7. Кои човекови права се во прашање за  
 секоја од улогите? Може ли некој да  
 каже дека неговите човекови права не  
 биле почитувани, или дека тие немале  
 пристап до нив?
8. Кои се првите чекори кои треба да  
 бидат преземени за да се посочат неед- 
 наквостите во општеството?

Интерактивна презентација за воведување 
на Човековите Права, за нивниот развој и за 
различните човекови права.
Листови со улоги
Отворен простор (голема просторија или 
надвор)
По дебрифингот за активноста, вреднување-
то на оваа сесија ќе биде применето преку 
изразување на чувствата на учесниците со 
еден збор: како се чувствуваа во текот на 
оваа сесија?
Инспирација од Компас: Прирачник за обра-
зование за човекови права со младите луѓе, 
Совет на Европа 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-st
ep-forward

Говор на омраза
90 минути
Подигање на свеста за говорот на омраза и 
неговите последици. 
• Разбирање на слободата на говорот и  
 говорот на омраза
• Издвојување на слични концепти
• Истражување на предизвиците на  
 говорот на омраза
• Разбирање на последиците и ефектите  
 кои ги произведува говорот на омраза
Учесниците ќе бидат во можност да објаснат 
што значи слободата на говор, а што говорот 
на омраза, како и нивната поврзаност
Рометар на говорот на омраза. Од учесници-
те се бара да станат и да се соберат во круг. 
Од едната страна е поставен знак „Се согласу-
вам“, а од спротивната страна знак „Не се 
согласувам“. Потоа учесниците се прашуваат 
со збир од прашања/изјави и тие треба да се 
позиционираат себеси. Прашањето е поврза-
но со различни реалитети од секојдневниот 
живот. Откако се позиционираат, следува 
куса дискусија за да се прикажат нивните ста-
вови и да се дискутира за тоа какво е иску-
ството на другите учесници и и зошто тие 
стојат таму.
Изјавите се следниве:
1. Доколку на мојот пријател му кажам:  
 „педер, не плачи, не си девојче.“ – тоа е  
 ОК, не се работи за говор на омраза.

2. Одам по улицата и здголегувам град 
 фит: „Смрт на Албанците/Македонци- 
 те“. Погледнувам на другата страна и  
 продолжувам по мојот пат без реакција.
3. Пред мене, една личност е вербално  
 нападната поради нејзините религиоз- 
 ни убедувања. Јас сум тивок и се молам  
 да нема да ме забележат.
4. Ја преминувам улицата и од страна  
 некој извикува кон мене: „Неспособен  
 Македонец, ти никогаш нема да   
 успееш.“ Започнувам борба со нив.
5. Додека гледам ТВ, слушам една јавна  
 личност како отворено шири говор на  
 омраза. Избирам да го сменам каналот.
6. Во нашата држава постои целосна сло- 
 бода на вероисповеста или верување- 
 то.
7. Прочитав еден пост во социјалните  
 медиуми кој ширеше говор на ораза и  
 го пријавив.
По завршувањето на сите изјави, учесниците 
ќе се вратат на пленарна дискусија и ќе 
започнат дебрифинг:
1. Како се чувствувавте за време на 
 активноста?
2. Дали се соочувате со ова во
 секојдневниот живот?
3. Дали изјавите ви беа познати?
4. Ќе реагиравте ли поинаку, доколку  
 бевте соочени со еден од тие примери  
 во секојдневниот живот? Ако да, зошто?
Фацилиаторот објаснува дека ќе продолжат 
со истата тема на наредната сесија.
The facilitator explains that they will continue 
with the same topic on the next session.
Хартија, пенкала
Луацијата ќе биде поврзана со дебрифингот 
на сесијата 



Дискриминација и Човекови права
90 минути
Подигање на свеста за човековите права и за 
реалноста во местото кадешто живееме. 
• Промовирање емпатија за другите кои  
 се различниt
• Подигање на свеста за нееднаквите  
 можности во општеството
• Негување на разбирање за можни  
 лични последици од припадноста кон  
 извесни социјални малцинства или  
 културни групи
• Да се знае повеќе за дискриминацијата  
 и за реалноста во местото кадешто  
 живеат
Претставете ја активноста преку прашање за 
учесниците за тоа дали тие некогаш замисли-
ле дека се некој друг. Прашајте за примери. 
Објаснете дека во оваа активност тие исто 
така ќе замислат дека се некој друг.
Секој учесник добива хартија со улога според 
во која треба да се замислат себеси.
Улогите се следниве: Непожелен Мигрант, 
Женски Сексуален Работник, Машки Сексуа-
лен Работник, Личност која припаша на ром-
ската заедница, Бездомна Трудна Жена, Лока-
лен Политичар, Син на сопственик на нацио-
нална банка, Ќерка на сопственик на нацио-
нална банка, Позната личност со ХИВ+, 
Транссексуален тинејџер, Невработена 
млада личност, Стара личност со дисабили-
тет, Меѓународен Волонтер, Млад Работник, 
Возрасен кој штотуку останал без работа, 
Селебрити, 40-годишен хомосексуалец, Член 
на традиционално религиозно семејство.
Откако ќе ги добијат нивните улоги, побарај-
те од учесниците да ги затворат очите.
1. Создадете мирна атмосфера со некоја  
 мека заднинска музика. Алтернативно,  
 побарајте тишина од учесниците.
2. Поделете ги листовите со улогите слу 
 чајно, по еден за секој учесник. Кажете  
 им да ги чуваат за себе и да не ги пока 
 жуваат на никого друг.
3. Поканете ги да седнат (по можност на  
 подот) и да го прочитаат нивниот лист  
 со улогата.
4. Потоа побарајте од нив да се внесат во  
 улогите. Како помош, читајти им некои  
 од следниве прашања, со пауза меѓу  
 секое, за да им се даде на учесниците 

можност да рефлекрираат и да изградат 
слика за себеси и за своите животи:
Какво беше вашето детство? Во каква куќа 
живеете? Какви игри сте играле? Што работат 
вашите родители? Како изгледа сега ваѓиот 
секојдневен живот? Каде се социјализирате? 
Што правите наутро, попладне и навечер? 
5. Сега побарајте одучесниците да оста- 
 нат апсолутно тивки, додека се редат  
 еден покрај друг (како на стартна   
 линија).
6. Кажете им на учесниците дека ќе   
 читате листа на ситуации и настани.  
 Секојпат кога ќе можат да одговорат со  
 „да“ на некоја изјава, тие треба да исче 
 корат по еден чекор напред. Во спро- 
 тивно, треба да останат кадешто се и да  
 не се движат.
7. Прочитајте ги ситуациите по една. Пау 
 зирајте помеѓу секоја изјава за да им  
 овозможите на луѓето да исчекорат  
 напред и да погледнат наоколу за да ја  
 увидат нивната позиција во однос на  
 другите.
8. На крајот, побарајте од сите да ги утвр 
 дат нивните конечни позиции. Потоа  
 дадете им неколку минути за да излезат  
 од улогите пред пленарната дебрифинг  
 дискусија.

Изјави кои треба да се прочитаат

1. Вие и вашето семејство имате доволно  
 пари за вашите потреби.
2. Се соочивте со ситуација во која треба- 
 ше да го криете вашиот идентитњет.
3. Вие не сте малтретирани или исклуче 
 ни порди вашата различна појавност  
 или дисабилитет.
4. Лушето со кои живеете бараат ваше  
 мислење за главните одлуки кои ве  
 засегаат.
5. Одите во училиште и учествувате во  
 постучилишни клубови и спортови.
6. Не се плашите да бидете сопрени од  
 полиција.
7. Живеет со возрасни кои ве сакаат и  
 секогаш ги имаат при срце вашите  
 најважни интереси.
8. Никогаш не сте се поичувствувале дис 
 криминирани заради потеклото на  
 вашите родители, заради бекграундот,  
 религијата или културата.

9. Имате пристап до медицинска нега.
10. Вие и вашите родители секоја година  
 одите на одмор еднаш годишно.
11. Кога сте повозрасни, можете да одите  
 на универзитет или да изберете профе 
 сија каква што сакате.
12. Не се плашите дека ќе бидете малтрети 
 рани или нападнати на улица, на учи- 
 лиште или во местото на живеење.
13. Вашите родители и нивните родители,  
 па дури и родителите на нивните роди- 
 тели, сите се родени во оваа држава.
14. Добивате нова облека и обувки секо- 
 гаш кога ви се потребни.
15. Имате интеракција со луѓе со различна  
 религиска или етничка заднина.
16. Можете да гласате на државни и локал- 
 ни избори.
17. Верувате дека ќе имате среќна иднина.
18. Чувствувате дека вашата компетенција  
 е почитувана во општеството во   
 коешто живеете.
Дебрифинг: Почнете прашувајќи ги учесни-
ците за она што се случило и за тоа како се 
чувствувале во врска со активноста, а потоа 
продолжете да разговарате за проблемите 
кои се појавиле и за тоа што научиле.
1. Како се чувствувале кога исчекорувале  
 напред, или кога не исчекорувале?
2. За оние кои често исчекорувале   
 напред, во кој миг почнале да забеле- 
 жуваат дека останатите не се движат  
 толку брзо како нив?
3. Дали некој почувствува дека имало  
 моменти кога нивните основни човеко- 
 ви права биле игонорирани?
4. Можат ли учесниците меѓусебно да си  
 ги претпостават улогите? (Дозволете им  
 да ги откријат нивните улоги во текот  
 на овој дел од дискусијата).
5. Колку лесно или тешко беше да се  
 играат различните улоги? Како ја   
 замислувале личноста во чијашто улога  
 биле?
6. Дали вежбата на некој начин го одразу- 
 ва општеството ? Како?
7. Кои човекови права се во прашање за  
 секоја од улогите? Може ли некој да  
 каже дека неговите човекови права не  
 биле почитувани, или дека тие немале  
 пристап до нив?
8. Кои се првите чекори кои треба да  
 бидат преземени за да се посочат неед- 
 наквостите во општеството?

Интерактивна презентација за воведување 
на Човековите Права, за нивниот развој и за 
различните човекови права.
Листови со улоги
Отворен простор (голема просторија или 
надвор)
По дебрифингот за активноста, вреднување-
то на оваа сесија ќе биде применето преку 
изразување на чувствата на учесниците со 
еден збор: како се чувствуваа во текот на 
оваа сесија?
Инспирација од Компас: Прирачник за обра-
зование за човекови права со младите луѓе, 
Совет на Европа 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-st
ep-forward

Говор на омраза
90 минути
Подигање на свеста за говорот на омраза и 
неговите последици. 
• Разбирање на слободата на говорот и  
 говорот на омраза
• Издвојување на слични концепти
• Истражување на предизвиците на  
 говорот на омраза
• Разбирање на последиците и ефектите  
 кои ги произведува говорот на омраза
Учесниците ќе бидат во можност да објаснат 
што значи слободата на говор, а што говорот 
на омраза, како и нивната поврзаност
Рометар на говорот на омраза. Од учесници-
те се бара да станат и да се соберат во круг. 
Од едната страна е поставен знак „Се согласу-
вам“, а од спротивната страна знак „Не се 
согласувам“. Потоа учесниците се прашуваат 
со збир од прашања/изјави и тие треба да се 
позиционираат себеси. Прашањето е поврза-
но со различни реалитети од секојдневниот 
живот. Откако се позиционираат, следува 
куса дискусија за да се прикажат нивните ста-
вови и да се дискутира за тоа какво е иску-
ството на другите учесници и и зошто тие 
стојат таму.
Изјавите се следниве:
1. Доколку на мојот пријател му кажам:  
 „педер, не плачи, не си девојче.“ – тоа е  
 ОК, не се работи за говор на омраза.

2. Одам по улицата и здголегувам град 
 фит: „Смрт на Албанците/Македонци- 
 те“. Погледнувам на другата страна и  
 продолжувам по мојот пат без реакција.
3. Пред мене, една личност е вербално  
 нападната поради нејзините религиоз- 
 ни убедувања. Јас сум тивок и се молам  
 да нема да ме забележат.
4. Ја преминувам улицата и од страна  
 некој извикува кон мене: „Неспособен  
 Македонец, ти никогаш нема да   
 успееш.“ Започнувам борба со нив.
5. Додека гледам ТВ, слушам една јавна  
 личност како отворено шири говор на  
 омраза. Избирам да го сменам каналот.
6. Во нашата држава постои целосна сло- 
 бода на вероисповеста или верување- 
 то.
7. Прочитав еден пост во социјалните  
 медиуми кој ширеше говор на ораза и  
 го пријавив.
По завршувањето на сите изјави, учесниците 
ќе се вратат на пленарна дискусија и ќе 
започнат дебрифинг:
1. Како се чувствувавте за време на 
 активноста?
2. Дали се соочувате со ова во
 секојдневниот живот?
3. Дали изјавите ви беа познати?
4. Ќе реагиравте ли поинаку, доколку  
 бевте соочени со еден од тие примери  
 во секојдневниот живот? Ако да, зошто?
Фацилиаторот објаснува дека ќе продолжат 
со истата тема на наредната сесија.
The facilitator explains that they will continue 
with the same topic on the next session.
Хартија, пенкала
Луацијата ќе биде поврзана со дебрифингот 
на сесијата 



Дискриминација и Човекови права
90 минути
Подигање на свеста за човековите права и за 
реалноста во местото кадешто живееме. 
• Промовирање емпатија за другите кои  
 се различниt
• Подигање на свеста за нееднаквите  
 можности во општеството
• Негување на разбирање за можни  
 лични последици од припадноста кон  
 извесни социјални малцинства или  
 културни групи
• Да се знае повеќе за дискриминацијата  
 и за реалноста во местото кадешто  
 живеат
Претставете ја активноста преку прашање за 
учесниците за тоа дали тие некогаш замисли-
ле дека се некој друг. Прашајте за примери. 
Објаснете дека во оваа активност тие исто 
така ќе замислат дека се некој друг.
Секој учесник добива хартија со улога според 
во која треба да се замислат себеси.
Улогите се следниве: Непожелен Мигрант, 
Женски Сексуален Работник, Машки Сексуа-
лен Работник, Личност која припаша на ром-
ската заедница, Бездомна Трудна Жена, Лока-
лен Политичар, Син на сопственик на нацио-
нална банка, Ќерка на сопственик на нацио-
нална банка, Позната личност со ХИВ+, 
Транссексуален тинејџер, Невработена 
млада личност, Стара личност со дисабили-
тет, Меѓународен Волонтер, Млад Работник, 
Возрасен кој штотуку останал без работа, 
Селебрити, 40-годишен хомосексуалец, Член 
на традиционално религиозно семејство.
Откако ќе ги добијат нивните улоги, побарај-
те од учесниците да ги затворат очите.
1. Создадете мирна атмосфера со некоја  
 мека заднинска музика. Алтернативно,  
 побарајте тишина од учесниците.
2. Поделете ги листовите со улогите слу 
 чајно, по еден за секој учесник. Кажете  
 им да ги чуваат за себе и да не ги пока 
 жуваат на никого друг.
3. Поканете ги да седнат (по можност на  
 подот) и да го прочитаат нивниот лист  
 со улогата.
4. Потоа побарајте од нив да се внесат во  
 улогите. Како помош, читајти им некои  
 од следниве прашања, со пауза меѓу  
 секое, за да им се даде на учесниците 

можност да рефлекрираат и да изградат 
слика за себеси и за своите животи:
Какво беше вашето детство? Во каква куќа 
живеете? Какви игри сте играле? Што работат 
вашите родители? Како изгледа сега ваѓиот 
секојдневен живот? Каде се социјализирате? 
Што правите наутро, попладне и навечер? 
5. Сега побарајте одучесниците да оста- 
 нат апсолутно тивки, додека се редат  
 еден покрај друг (како на стартна   
 линија).
6. Кажете им на учесниците дека ќе   
 читате листа на ситуации и настани.  
 Секојпат кога ќе можат да одговорат со  
 „да“ на некоја изјава, тие треба да исче 
 корат по еден чекор напред. Во спро- 
 тивно, треба да останат кадешто се и да  
 не се движат.
7. Прочитајте ги ситуациите по една. Пау 
 зирајте помеѓу секоја изјава за да им  
 овозможите на луѓето да исчекорат  
 напред и да погледнат наоколу за да ја  
 увидат нивната позиција во однос на  
 другите.
8. На крајот, побарајте од сите да ги утвр 
 дат нивните конечни позиции. Потоа  
 дадете им неколку минути за да излезат  
 од улогите пред пленарната дебрифинг  
 дискусија.

Изјави кои треба да се прочитаат

1. Вие и вашето семејство имате доволно  
 пари за вашите потреби.
2. Се соочивте со ситуација во која треба- 
 ше да го криете вашиот идентитњет.
3. Вие не сте малтретирани или исклуче 
 ни порди вашата различна појавност  
 или дисабилитет.
4. Лушето со кои живеете бараат ваше  
 мислење за главните одлуки кои ве  
 засегаат.
5. Одите во училиште и учествувате во  
 постучилишни клубови и спортови.
6. Не се плашите да бидете сопрени од  
 полиција.
7. Живеет со возрасни кои ве сакаат и  
 секогаш ги имаат при срце вашите  
 најважни интереси.
8. Никогаш не сте се поичувствувале дис 
 криминирани заради потеклото на  
 вашите родители, заради бекграундот,  
 религијата или културата.

9. Имате пристап до медицинска нега.
10. Вие и вашите родители секоја година  
 одите на одмор еднаш годишно.
11. Кога сте повозрасни, можете да одите  
 на универзитет или да изберете профе 
 сија каква што сакате.
12. Не се плашите дека ќе бидете малтрети 
 рани или нападнати на улица, на учи- 
 лиште или во местото на живеење.
13. Вашите родители и нивните родители,  
 па дури и родителите на нивните роди- 
 тели, сите се родени во оваа држава.
14. Добивате нова облека и обувки секо- 
 гаш кога ви се потребни.
15. Имате интеракција со луѓе со различна  
 религиска или етничка заднина.
16. Можете да гласате на државни и локал- 
 ни избори.
17. Верувате дека ќе имате среќна иднина.
18. Чувствувате дека вашата компетенција  
 е почитувана во општеството во   
 коешто живеете.
Дебрифинг: Почнете прашувајќи ги учесни-
ците за она што се случило и за тоа како се 
чувствувале во врска со активноста, а потоа 
продолжете да разговарате за проблемите 
кои се појавиле и за тоа што научиле.
1. Како се чувствувале кога исчекорувале  
 напред, или кога не исчекорувале?
2. За оние кои често исчекорувале   
 напред, во кој миг почнале да забеле- 
 жуваат дека останатите не се движат  
 толку брзо како нив?
3. Дали некој почувствува дека имало  
 моменти кога нивните основни човеко- 
 ви права биле игонорирани?
4. Можат ли учесниците меѓусебно да си  
 ги претпостават улогите? (Дозволете им  
 да ги откријат нивните улоги во текот  
 на овој дел од дискусијата).
5. Колку лесно или тешко беше да се  
 играат различните улоги? Како ја   
 замислувале личноста во чијашто улога  
 биле?
6. Дали вежбата на некој начин го одразу- 
 ва општеството ? Како?
7. Кои човекови права се во прашање за  
 секоја од улогите? Може ли некој да  
 каже дека неговите човекови права не  
 биле почитувани, или дека тие немале  
 пристап до нив?
8. Кои се првите чекори кои треба да  
 бидат преземени за да се посочат неед- 
 наквостите во општеството?

Интерактивна презентација за воведување 
на Човековите Права, за нивниот развој и за 
различните човекови права.
Листови со улоги
Отворен простор (голема просторија или 
надвор)
По дебрифингот за активноста, вреднување-
то на оваа сесија ќе биде применето преку 
изразување на чувствата на учесниците со 
еден збор: како се чувствуваа во текот на 
оваа сесија?
Инспирација од Компас: Прирачник за обра-
зование за човекови права со младите луѓе, 
Совет на Европа 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-st
ep-forward

Говор на омраза
90 минути
Подигање на свеста за говорот на омраза и 
неговите последици. 
• Разбирање на слободата на говорот и  
 говорот на омраза
• Издвојување на слични концепти
• Истражување на предизвиците на  
 говорот на омраза
• Разбирање на последиците и ефектите  
 кои ги произведува говорот на омраза
Учесниците ќе бидат во можност да објаснат 
што значи слободата на говор, а што говорот 
на омраза, како и нивната поврзаност
Рометар на говорот на омраза. Од учесници-
те се бара да станат и да се соберат во круг. 
Од едната страна е поставен знак „Се согласу-
вам“, а од спротивната страна знак „Не се 
согласувам“. Потоа учесниците се прашуваат 
со збир од прашања/изјави и тие треба да се 
позиционираат себеси. Прашањето е поврза-
но со различни реалитети од секојдневниот 
живот. Откако се позиционираат, следува 
куса дискусија за да се прикажат нивните ста-
вови и да се дискутира за тоа какво е иску-
ството на другите учесници и и зошто тие 
стојат таму.
Изјавите се следниве:
1. Доколку на мојот пријател му кажам:  
 „педер, не плачи, не си девојче.“ – тоа е  
 ОК, не се работи за говор на омраза.

Потребни материјали 

Начин на евалуација

Анекси и корисна литература: 

Назив на сесијата  
Времетраење
Цел на сесијата

Задачи на сесијата

Очекувани резултати

Насоки за спроведување 

Сесија 3

2. Одам по улицата и здголегувам град 
 фит: „Смрт на Албанците/Македонци- 
 те“. Погледнувам на другата страна и  
 продолжувам по мојот пат без реакција.
3. Пред мене, една личност е вербално  
 нападната поради нејзините религиоз- 
 ни убедувања. Јас сум тивок и се молам  
 да нема да ме забележат.
4. Ја преминувам улицата и од страна  
 некој извикува кон мене: „Неспособен  
 Македонец, ти никогаш нема да   
 успееш.“ Започнувам борба со нив.
5. Додека гледам ТВ, слушам една јавна  
 личност како отворено шири говор на  
 омраза. Избирам да го сменам каналот.
6. Во нашата држава постои целосна сло- 
 бода на вероисповеста или верување- 
 то.
7. Прочитав еден пост во социјалните  
 медиуми кој ширеше говор на ораза и  
 го пријавив.
По завршувањето на сите изјави, учесниците 
ќе се вратат на пленарна дискусија и ќе 
започнат дебрифинг:
1. Како се чувствувавте за време на 
 активноста?
2. Дали се соочувате со ова во
 секојдневниот живот?
3. Дали изјавите ви беа познати?
4. Ќе реагиравте ли поинаку, доколку  
 бевте соочени со еден од тие примери  
 во секојдневниот живот? Ако да, зошто?
Фацилиаторот објаснува дека ќе продолжат 
со истата тема на наредната сесија.
The facilitator explains that they will continue 
with the same topic on the next session.
Хартија, пенкала
Луацијата ќе биде поврзана со дебрифингот 
на сесијата 



Дискриминација и Човекови права
90 минути
Подигање на свеста за човековите права и за 
реалноста во местото кадешто живееме. 
• Промовирање емпатија за другите кои  
 се различниt
• Подигање на свеста за нееднаквите  
 можности во општеството
• Негување на разбирање за можни  
 лични последици од припадноста кон  
 извесни социјални малцинства или  
 културни групи
• Да се знае повеќе за дискриминацијата  
 и за реалноста во местото кадешто  
 живеат
Претставете ја активноста преку прашање за 
учесниците за тоа дали тие некогаш замисли-
ле дека се некој друг. Прашајте за примери. 
Објаснете дека во оваа активност тие исто 
така ќе замислат дека се некој друг.
Секој учесник добива хартија со улога според 
во која треба да се замислат себеси.
Улогите се следниве: Непожелен Мигрант, 
Женски Сексуален Работник, Машки Сексуа-
лен Работник, Личност која припаша на ром-
ската заедница, Бездомна Трудна Жена, Лока-
лен Политичар, Син на сопственик на нацио-
нална банка, Ќерка на сопственик на нацио-
нална банка, Позната личност со ХИВ+, 
Транссексуален тинејџер, Невработена 
млада личност, Стара личност со дисабили-
тет, Меѓународен Волонтер, Млад Работник, 
Возрасен кој штотуку останал без работа, 
Селебрити, 40-годишен хомосексуалец, Член 
на традиционално религиозно семејство.
Откако ќе ги добијат нивните улоги, побарај-
те од учесниците да ги затворат очите.
1. Создадете мирна атмосфера со некоја  
 мека заднинска музика. Алтернативно,  
 побарајте тишина од учесниците.
2. Поделете ги листовите со улогите слу 
 чајно, по еден за секој учесник. Кажете  
 им да ги чуваат за себе и да не ги пока 
 жуваат на никого друг.
3. Поканете ги да седнат (по можност на  
 подот) и да го прочитаат нивниот лист  
 со улогата.
4. Потоа побарајте од нив да се внесат во  
 улогите. Како помош, читајти им некои  
 од следниве прашања, со пауза меѓу  
 секое, за да им се даде на учесниците 

можност да рефлекрираат и да изградат 
слика за себеси и за своите животи:
Какво беше вашето детство? Во каква куќа 
живеете? Какви игри сте играле? Што работат 
вашите родители? Како изгледа сега ваѓиот 
секојдневен живот? Каде се социјализирате? 
Што правите наутро, попладне и навечер? 
5. Сега побарајте одучесниците да оста- 
 нат апсолутно тивки, додека се редат  
 еден покрај друг (како на стартна   
 линија).
6. Кажете им на учесниците дека ќе   
 читате листа на ситуации и настани.  
 Секојпат кога ќе можат да одговорат со  
 „да“ на некоја изјава, тие треба да исче 
 корат по еден чекор напред. Во спро- 
 тивно, треба да останат кадешто се и да  
 не се движат.
7. Прочитајте ги ситуациите по една. Пау 
 зирајте помеѓу секоја изјава за да им  
 овозможите на луѓето да исчекорат  
 напред и да погледнат наоколу за да ја  
 увидат нивната позиција во однос на  
 другите.
8. На крајот, побарајте од сите да ги утвр 
 дат нивните конечни позиции. Потоа  
 дадете им неколку минути за да излезат  
 од улогите пред пленарната дебрифинг  
 дискусија.

Изјави кои треба да се прочитаат

1. Вие и вашето семејство имате доволно  
 пари за вашите потреби.
2. Се соочивте со ситуација во која треба- 
 ше да го криете вашиот идентитњет.
3. Вие не сте малтретирани или исклуче 
 ни порди вашата различна појавност  
 или дисабилитет.
4. Лушето со кои живеете бараат ваше  
 мислење за главните одлуки кои ве  
 засегаат.
5. Одите во училиште и учествувате во  
 постучилишни клубови и спортови.
6. Не се плашите да бидете сопрени од  
 полиција.
7. Живеет со возрасни кои ве сакаат и  
 секогаш ги имаат при срце вашите  
 најважни интереси.
8. Никогаш не сте се поичувствувале дис 
 криминирани заради потеклото на  
 вашите родители, заради бекграундот,  
 религијата или културата.

9. Имате пристап до медицинска нега.
10. Вие и вашите родители секоја година  
 одите на одмор еднаш годишно.
11. Кога сте повозрасни, можете да одите  
 на универзитет или да изберете профе 
 сија каква што сакате.
12. Не се плашите дека ќе бидете малтрети 
 рани или нападнати на улица, на учи- 
 лиште или во местото на живеење.
13. Вашите родители и нивните родители,  
 па дури и родителите на нивните роди- 
 тели, сите се родени во оваа држава.
14. Добивате нова облека и обувки секо- 
 гаш кога ви се потребни.
15. Имате интеракција со луѓе со различна  
 религиска или етничка заднина.
16. Можете да гласате на државни и локал- 
 ни избори.
17. Верувате дека ќе имате среќна иднина.
18. Чувствувате дека вашата компетенција  
 е почитувана во општеството во   
 коешто живеете.
Дебрифинг: Почнете прашувајќи ги учесни-
ците за она што се случило и за тоа како се 
чувствувале во врска со активноста, а потоа 
продолжете да разговарате за проблемите 
кои се појавиле и за тоа што научиле.
1. Како се чувствувале кога исчекорувале  
 напред, или кога не исчекорувале?
2. За оние кои често исчекорувале   
 напред, во кој миг почнале да забеле- 
 жуваат дека останатите не се движат  
 толку брзо како нив?
3. Дали некој почувствува дека имало  
 моменти кога нивните основни човеко- 
 ви права биле игонорирани?
4. Можат ли учесниците меѓусебно да си  
 ги претпостават улогите? (Дозволете им  
 да ги откријат нивните улоги во текот  
 на овој дел од дискусијата).
5. Колку лесно или тешко беше да се  
 играат различните улоги? Како ја   
 замислувале личноста во чијашто улога  
 биле?
6. Дали вежбата на некој начин го одразу- 
 ва општеството ? Како?
7. Кои човекови права се во прашање за  
 секоја од улогите? Може ли некој да  
 каже дека неговите човекови права не  
 биле почитувани, или дека тие немале  
 пристап до нив?
8. Кои се првите чекори кои треба да  
 бидат преземени за да се посочат неед- 
 наквостите во општеството?

Интерактивна презентација за воведување 
на Човековите Права, за нивниот развој и за 
различните човекови права.
Листови со улоги
Отворен простор (голема просторија или 
надвор)
По дебрифингот за активноста, вреднување-
то на оваа сесија ќе биде применето преку 
изразување на чувствата на учесниците со 
еден збор: како се чувствуваа во текот на 
оваа сесија?
Инспирација од Компас: Прирачник за обра-
зование за човекови права со младите луѓе, 
Совет на Европа 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-st
ep-forward

Говор на омраза
90 минути
Подигање на свеста за говорот на омраза и 
неговите последици. 
• Разбирање на слободата на говорот и  
 говорот на омраза
• Издвојување на слични концепти
• Истражување на предизвиците на  
 говорот на омраза
• Разбирање на последиците и ефектите  
 кои ги произведува говорот на омраза
Учесниците ќе бидат во можност да објаснат 
што значи слободата на говор, а што говорот 
на омраза, како и нивната поврзаност
Рометар на говорот на омраза. Од учесници-
те се бара да станат и да се соберат во круг. 
Од едната страна е поставен знак „Се согласу-
вам“, а од спротивната страна знак „Не се 
согласувам“. Потоа учесниците се прашуваат 
со збир од прашања/изјави и тие треба да се 
позиционираат себеси. Прашањето е поврза-
но со различни реалитети од секојдневниот 
живот. Откако се позиционираат, следува 
куса дискусија за да се прикажат нивните ста-
вови и да се дискутира за тоа какво е иску-
ството на другите учесници и и зошто тие 
стојат таму.
Изјавите се следниве:
1. Доколку на мојот пријател му кажам:  
 „педер, не плачи, не си девојче.“ – тоа е  
 ОК, не се работи за говор на омраза.

2. Одам по улицата и здголегувам град 
 фит: „Смрт на Албанците/Македонци- 
 те“. Погледнувам на другата страна и  
 продолжувам по мојот пат без реакција.
3. Пред мене, една личност е вербално  
 нападната поради нејзините религиоз- 
 ни убедувања. Јас сум тивок и се молам  
 да нема да ме забележат.
4. Ја преминувам улицата и од страна  
 некој извикува кон мене: „Неспособен  
 Македонец, ти никогаш нема да   
 успееш.“ Започнувам борба со нив.
5. Додека гледам ТВ, слушам една јавна  
 личност како отворено шири говор на  
 омраза. Избирам да го сменам каналот.
6. Во нашата држава постои целосна сло- 
 бода на вероисповеста или верување- 
 то.
7. Прочитав еден пост во социјалните  
 медиуми кој ширеше говор на ораза и  
 го пријавив.
По завршувањето на сите изјави, учесниците 
ќе се вратат на пленарна дискусија и ќе 
започнат дебрифинг:
1. Како се чувствувавте за време на 
 активноста?
2. Дали се соочувате со ова во
 секојдневниот живот?
3. Дали изјавите ви беа познати?
4. Ќе реагиравте ли поинаку, доколку  
 бевте соочени со еден од тие примери  
 во секојдневниот живот? Ако да, зошто?
Фацилиаторот објаснува дека ќе продолжат 
со истата тема на наредната сесија.
The facilitator explains that they will continue 
with the same topic on the next session.
Хартија, пенкала
Луацијата ќе биде поврзана со дебрифингот 
на сесијата 

Потребни материјали 
Начин на евалуација



Дискриминација и Човекови права
90 минути
Подигање на свеста за човековите права и за 
реалноста во местото кадешто живееме. 
• Промовирање емпатија за другите кои  
 се различниt
• Подигање на свеста за нееднаквите  
 можности во општеството
• Негување на разбирање за можни  
 лични последици од припадноста кон  
 извесни социјални малцинства или  
 културни групи
• Да се знае повеќе за дискриминацијата  
 и за реалноста во местото кадешто  
 живеат
Претставете ја активноста преку прашање за 
учесниците за тоа дали тие некогаш замисли-
ле дека се некој друг. Прашајте за примери. 
Објаснете дека во оваа активност тие исто 
така ќе замислат дека се некој друг.
Секој учесник добива хартија со улога според 
во која треба да се замислат себеси.
Улогите се следниве: Непожелен Мигрант, 
Женски Сексуален Работник, Машки Сексуа-
лен Работник, Личност која припаша на ром-
ската заедница, Бездомна Трудна Жена, Лока-
лен Политичар, Син на сопственик на нацио-
нална банка, Ќерка на сопственик на нацио-
нална банка, Позната личност со ХИВ+, 
Транссексуален тинејџер, Невработена 
млада личност, Стара личност со дисабили-
тет, Меѓународен Волонтер, Млад Работник, 
Возрасен кој штотуку останал без работа, 
Селебрити, 40-годишен хомосексуалец, Член 
на традиционално религиозно семејство.
Откако ќе ги добијат нивните улоги, побарај-
те од учесниците да ги затворат очите.
1. Создадете мирна атмосфера со некоја  
 мека заднинска музика. Алтернативно,  
 побарајте тишина од учесниците.
2. Поделете ги листовите со улогите слу 
 чајно, по еден за секој учесник. Кажете  
 им да ги чуваат за себе и да не ги пока 
 жуваат на никого друг.
3. Поканете ги да седнат (по можност на  
 подот) и да го прочитаат нивниот лист  
 со улогата.
4. Потоа побарајте од нив да се внесат во  
 улогите. Како помош, читајти им некои  
 од следниве прашања, со пауза меѓу  
 секое, за да им се даде на учесниците 

можност да рефлекрираат и да изградат 
слика за себеси и за своите животи:
Какво беше вашето детство? Во каква куќа 
живеете? Какви игри сте играле? Што работат 
вашите родители? Како изгледа сега ваѓиот 
секојдневен живот? Каде се социјализирате? 
Што правите наутро, попладне и навечер? 
5. Сега побарајте одучесниците да оста- 
 нат апсолутно тивки, додека се редат  
 еден покрај друг (како на стартна   
 линија).
6. Кажете им на учесниците дека ќе   
 читате листа на ситуации и настани.  
 Секојпат кога ќе можат да одговорат со  
 „да“ на некоја изјава, тие треба да исче 
 корат по еден чекор напред. Во спро- 
 тивно, треба да останат кадешто се и да  
 не се движат.
7. Прочитајте ги ситуациите по една. Пау 
 зирајте помеѓу секоја изјава за да им  
 овозможите на луѓето да исчекорат  
 напред и да погледнат наоколу за да ја  
 увидат нивната позиција во однос на  
 другите.
8. На крајот, побарајте од сите да ги утвр 
 дат нивните конечни позиции. Потоа  
 дадете им неколку минути за да излезат  
 од улогите пред пленарната дебрифинг  
 дискусија.

Изјави кои треба да се прочитаат

1. Вие и вашето семејство имате доволно  
 пари за вашите потреби.
2. Се соочивте со ситуација во која треба- 
 ше да го криете вашиот идентитњет.
3. Вие не сте малтретирани или исклуче 
 ни порди вашата различна појавност  
 или дисабилитет.
4. Лушето со кои живеете бараат ваше  
 мислење за главните одлуки кои ве  
 засегаат.
5. Одите во училиште и учествувате во  
 постучилишни клубови и спортови.
6. Не се плашите да бидете сопрени од  
 полиција.
7. Живеет со возрасни кои ве сакаат и  
 секогаш ги имаат при срце вашите  
 најважни интереси.
8. Никогаш не сте се поичувствувале дис 
 криминирани заради потеклото на  
 вашите родители, заради бекграундот,  
 религијата или културата.

9. Имате пристап до медицинска нега.
10. Вие и вашите родители секоја година  
 одите на одмор еднаш годишно.
11. Кога сте повозрасни, можете да одите  
 на универзитет или да изберете профе 
 сија каква што сакате.
12. Не се плашите дека ќе бидете малтрети 
 рани или нападнати на улица, на учи- 
 лиште или во местото на живеење.
13. Вашите родители и нивните родители,  
 па дури и родителите на нивните роди- 
 тели, сите се родени во оваа држава.
14. Добивате нова облека и обувки секо- 
 гаш кога ви се потребни.
15. Имате интеракција со луѓе со различна  
 религиска или етничка заднина.
16. Можете да гласате на државни и локал- 
 ни избори.
17. Верувате дека ќе имате среќна иднина.
18. Чувствувате дека вашата компетенција  
 е почитувана во општеството во   
 коешто живеете.
Дебрифинг: Почнете прашувајќи ги учесни-
ците за она што се случило и за тоа како се 
чувствувале во врска со активноста, а потоа 
продолжете да разговарате за проблемите 
кои се појавиле и за тоа што научиле.
1. Како се чувствувале кога исчекорувале  
 напред, или кога не исчекорувале?
2. За оние кои често исчекорувале   
 напред, во кој миг почнале да забеле- 
 жуваат дека останатите не се движат  
 толку брзо како нив?
3. Дали некој почувствува дека имало  
 моменти кога нивните основни човеко- 
 ви права биле игонорирани?
4. Можат ли учесниците меѓусебно да си  
 ги претпостават улогите? (Дозволете им  
 да ги откријат нивните улоги во текот  
 на овој дел од дискусијата).
5. Колку лесно или тешко беше да се  
 играат различните улоги? Како ја   
 замислувале личноста во чијашто улога  
 биле?
6. Дали вежбата на некој начин го одразу- 
 ва општеството ? Како?
7. Кои човекови права се во прашање за  
 секоја од улогите? Може ли некој да  
 каже дека неговите човекови права не  
 биле почитувани, или дека тие немале  
 пристап до нив?
8. Кои се првите чекори кои треба да  
 бидат преземени за да се посочат неед- 
 наквостите во општеството?

Интерактивна презентација за воведување 
на Човековите Права, за нивниот развој и за 
различните човекови права.
Листови со улоги
Отворен простор (голема просторија или 
надвор)
По дебрифингот за активноста, вреднување-
то на оваа сесија ќе биде применето преку 
изразување на чувствата на учесниците со 
еден збор: како се чувствуваа во текот на 
оваа сесија?
Инспирација од Компас: Прирачник за обра-
зование за човекови права со младите луѓе, 
Совет на Европа 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-st
ep-forward

Говор на омраза
90 минути
Подигање на свеста за говорот на омраза и 
неговите последици. 
• Разбирање на слободата на говорот и  
 говорот на омраза
• Издвојување на слични концепти
• Истражување на предизвиците на  
 говорот на омраза
• Разбирање на последиците и ефектите  
 кои ги произведува говорот на омраза
Учесниците ќе бидат во можност да објаснат 
што значи слободата на говор, а што говорот 
на омраза, како и нивната поврзаност
Рометар на говорот на омраза. Од учесници-
те се бара да станат и да се соберат во круг. 
Од едната страна е поставен знак „Се согласу-
вам“, а од спротивната страна знак „Не се 
согласувам“. Потоа учесниците се прашуваат 
со збир од прашања/изјави и тие треба да се 
позиционираат себеси. Прашањето е поврза-
но со различни реалитети од секојдневниот 
живот. Откако се позиционираат, следува 
куса дискусија за да се прикажат нивните ста-
вови и да се дискутира за тоа какво е иску-
ството на другите учесници и и зошто тие 
стојат таму.
Изјавите се следниве:
1. Доколку на мојот пријател му кажам:  
 „педер, не плачи, не си девојче.“ – тоа е  
 ОК, не се работи за говор на омраза.

Сесија 42. Одам по улицата и здголегувам град 
 фит: „Смрт на Албанците/Македонци- 
 те“. Погледнувам на другата страна и  
 продолжувам по мојот пат без реакција.
3. Пред мене, една личност е вербално  
 нападната поради нејзините религиоз- 
 ни убедувања. Јас сум тивок и се молам  
 да нема да ме забележат.
4. Ја преминувам улицата и од страна  
 некој извикува кон мене: „Неспособен  
 Македонец, ти никогаш нема да   
 успееш.“ Започнувам борба со нив.
5. Додека гледам ТВ, слушам една јавна  
 личност како отворено шири говор на  
 омраза. Избирам да го сменам каналот.
6. Во нашата држава постои целосна сло- 
 бода на вероисповеста или верување- 
 то.
7. Прочитав еден пост во социјалните  
 медиуми кој ширеше говор на ораза и  
 го пријавив.
По завршувањето на сите изјави, учесниците 
ќе се вратат на пленарна дискусија и ќе 
започнат дебрифинг:
1. Како се чувствувавте за време на 
 активноста?
2. Дали се соочувате со ова во
 секојдневниот живот?
3. Дали изјавите ви беа познати?
4. Ќе реагиравте ли поинаку, доколку  
 бевте соочени со еден од тие примери  
 во секојдневниот живот? Ако да, зошто?
Фацилиаторот објаснува дека ќе продолжат 
со истата тема на наредната сесија.
The facilitator explains that they will continue 
with the same topic on the next session.
Хартија, пенкала
Луацијата ќе биде поврзана со дебрифингот 
на сесијата 

Назив на сесијата  
Времетраење
Цел на сесијата

Задачи на сесијата

Очекувани резултати

Насоки за спроведување 

Потребни материјали 
Начин на евалуација

Анекси и корисна литература 

Говорот на омраза и локалната реалност
90 минути
Утврдување на знаењето и разбирање на 
говорот на омраза од страна на учесниците
• Дискусија за примери на говор на   
 омраза во локалните заедници на учес-  
 ниците 
• Разбирање на говорот на омраза  
• Учесниците знаат што е говор на    
 омраза и како да го распознаваат во   
 секојдневниот живот
 Објаснете дека изразот „говор на    
 омраза“ е употребен за да покрие    
 широк опфат на содржина:
• Прво, тој покрива повеќе од само    
 „говор“ во општа смисла и може да   
 биде употребен во релација со други   
 облици на комуникација, какви што се   
 видеа, слики, музика итн.
• Второ, терминот може да биде употре-  
 бен за опише секакво навредливо или   
 дури и заканувачко однесување, како и   
 коментарите кои се „чисто“ навредливи. 
• Во текот на дискусијата посебно внима  
 ние во анализата да се посвети на: 
• Содржината и тонот на изразот: ова   
 го покрива типот на јазикот кој е употре- 
 бен.
• Целната група, кон која е насочен   
 говорот на омраза
• Контекстот на изјавата.
• Намерата, или со други зборови, каков  
 ефект изјавата може да има врз поедин  
 ци или врз општеството како целина..
Хартија, проектор, лап-топ, пенкала, 
Евалуацијата ќе биде применета со барање 
учесниците да ги нацртат нивните раце. Поч-
нувајќи со палецот, тие треба да напишат: 1. 
„Кои работи најмногу ги сакаат во ова сесија“; 
2. „Да посочат нешто“; 3. Што не им се 
допаша“; 4. „Нешто со кое се ангажирани“; 5. 
„Мали нешта кои ќе ги запаметам“. 
Онележувачи – Прирачник за борба против 
онлајн говор на омраза преку едукација за 
човекови права, Совет на Европа, ревидира-
но издание 2016 г.
https://rm.coe.int/168065dac7 Ние можеме - 
Преземање акции против говорот на омраза 
преку спротивни и алтернативни наративи, 
Совет на Европа, ревидирано издание 2017 г., 
https://rm.coe.int/wecan-eng-final-23052017-we
b/168071ba08



Заклучок

Бидејќи живееме во мултикултурна земја, поблиското запознавање со другите 
култури кои нѐ  опкружуваат секогаш претставува позитивен однос и чекор 
напред кон мирот. Луѓето треба да живеат во мир и да се чувствуваат безбедно во 
местат во кои живеат. Когаигнорантството има обесхрабрувачки ефект и го 
забрзува процесот на создавање позитивна слика.

Линијата помеѓу слободата на изразување и дискриминацијата е мошне тенка. 
Слободата на изразувањето е важно човеково право, но исто така е и правото да 
не се биде дискриминиран. 

Оваа сесија ни помага да поминеме низ процесот во кој можеме да дискутиране 
за сегашноста и минатото, за разликите и сличности, за тоа како да се препознае 
говорот на омраза, разликата помеѓу говорот на омраза и дискириминацијата, и 
да веруваме дека овој процес може да придонесе за мирољубиво општество. 

Duke pasur parasysh situatën në vendin tonë, posaçërisht rastet e gjuhës së urrejtjes 
në nivel kombëtar, me këtë aktivitet do të doja të rritja ndërgjegjësimin për këtë temë 
dhe rëndësinë e dialogut ndërkulturor në rajonin tonë.

Misioni kryesor është të zvogëlojë nivelin e pranimit të gjuhës së urrejtjes, krimeve të 
urrejtjes dhe të promovojë ndërkulturalizmin, multikulturalizmin dhe identitetin 
kulturor në rajon duke ndërtuar kompetenca për një qasje kritike dhe eleminimin e 
propagandës dhe urrejtjes, duke edukuar të rinjtë të marrin një rol aktiv në luftimin 
dhe parandalimin e gjuhës së urrejtjes, krimeve të urrejtjes dhe efektet e tyre negative.

Vizioni është si vijon: Shoqëritë në të cilat njerëzit në mënyrë aktive dënojnë gjuhën e 
urrejtjes dhe krimet nga urrejtja dhe promovojnë vlerat e të drejtave të njeriut dhe 
pranimin midis grupeve të ndryshme.

Objektivat e kësaj punëtorie janë si vijon: 
- Rritja e ndërgjegjësimit për temat e interrkulturalizmit, multikulturalizmit,   
 identitetit, gjuhës së urrejtjes dhe efekteve të tyre në shoqëri.
- Angazhimi i të rinjve për të marrë pjesë aktive në luftën kundër gjuhës së   
 urrejtjes në komunitetet e tyre.
- Fuqizimi i të rinjve për të vepruar si shpërndarës dhe përshpejtues të    
 multikulturalizmit në komunitetet e tyre.
- Rritja e ndërgjegjësimit për edukimin për të drejtat e njeriut dhe rëndësinë e tyre  
 te të rinjtë si një mbrojtje kundër rritjes së dhunës, racizmit, ekstremizmit,   
 ksenofobisë, diskriminimit dhe intolerancës.
- Pajimi i punëtorëve të rinj, arsimtarëve dhe aktivistëve me mjete dhe metoda të  
 luftës aktive kundër gjuhës së urrejtjes dhe shkaktarëve rrënjësorë të saj.

Plani i punës siguron hapësirë për të rinjtë përmes aktiviteteve të ndryshme për të 
marrë njohuri, aftësi dhe sjellje në lidhje me gjuhën e urrejtjes dhe si ta kundërshtojnë 
dhe parandalojnë atë. Punëtoritë do të përfshijnë aktivitete jo-formale, ndërvepruese 

Multikulturalizmi
90 minuta
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor midis pjesëmarrësve.
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor.
Zhvillimi i vetëdijes për pasojat e dëmshme të 
përpjekjeve të një kulture për t'iu imponuar një 
kulture tjetër.
Njihuni me "të tjerët"
Udhëzimet
Pjesëmarrësit marrin një tekst nga materialet: 
"Tefoni dhe Rifoni" ose "Rifoni dhe Tefoni". 
Vëmendje i kushtohet faktit që gjysma e 
pjesëmarrësve ulen pranë njëri-tjetrit dhe në 
mënyrë të padukshme marrin versionin 
"Tefonët dhe Rifonët", dhe pjesa tjetër e 
pjesëmarrësve marrin versionin "Rifonët dhe 
Tefonët". Pasi të gjithë të kenë lexuar tekstin, 
pjesëmarrësit ndahen në katër grupe, nga të 
cilët dy grupe janë ato me "Telefonët dhe 
Rifonët" dhe dy të tjerët me "Rifonët dhe 
Tefonët". Secili grup merr dy fletë letre të 
formatit A-3 dhe markerë, me detyrën që të 
vizatojnë një Tefon dhe një Rifon. Më në fund, 
vizatimet vendosen në tabelë, me Tefonët në 
njërën anë dhe Rifonët në anën tjetër. 

Diskutim
1. A janë të njëjtë Tefonët nga vizatimet? A  
 janë Rifonët të njëjtë? 
2. Pse Tefonët ose Rifonët ndryshojnë nga  
 njëri-tjetri në grupet e tyre?
3. Kush është autori i tekstit "Tefonët dhe  
 Rifonët", dhe kush është autori i tekstit  
 "Rifonët dhe Tefonët"?
4. Pse Tefonët dhe Rifonët paraqesin veten  
 dhe të tjerët në mënyrë të tillë?
5. A janë Tefonët dhe Rifonët të pranishëm  
 në jetën e përditshme? A mund të   
 ilustrohet kjo me një shembull?
Materialet për pjesëmarrësit: Tefonët dhe 
Rifonët ose Rifonët dhe Tefonët - një pjesë për 
secilin pjesëmarrës (një pjesë për gjysmën, 
pjesa tjetër për gjysmën tjetër të 
pjesëmarrësve).
Letër me format A-3 - nga dy fletë për secilin 
grup.
Kreonë- aq komplete sa ka grupe.

Material për pjesëmarrësit

TELEFONËT DHE RIFONËT

Ju, Tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Çdo gjë do 
të ishte e mrekullueshme në shkollën tuaj, 
nëse rifonët nuk do të ishin të pranishëm në të. 
Sikur të ishin krijuar për telashe - ato janë 
shkaku i vërtetë i telasheve. Ata çdo ditë bëjnë 
nga një problem në shkollë. Ata janë 
provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë ju 
ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në terrenin 
sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. Rifonët 
gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë bota t'u 
kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.

-------------------------------------------------------------------

RIFONËT DHE TEFONËT

Ju, tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Ju jeni më të 
interesuar për të mësuar. 

Çdo gjë do të ishte e mrekullueshme në 
shkollën tuaj, nëse rifonët nuk do të ishin të 
pranishëm në të. Sikur të ishin krijuar për 
telashe - ato janë shkaku i vërtetë i telasheve. 
Ata çdo ditë bëjnë nga një problem në shkollë. 
Ata janë provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë 

ju ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në 
terrenin sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. 
Rifonët gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë 
bota t'u kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.
Vlerësimi do të zbatohet përmes diskutimeve 
plenare për çështjet vijuese:

1. Çfarë punuam sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuat?
4. Si mund ta zbatojmë atë që kemi mësuar 
në jetën tonë të përditshme?

Konkluzione:
Njerëzit kanë tendencë të përjetojnë dhe 
përshkruajnë veten ose anëtarët e grupit të 
tyre në një dritë pozitive, shpesh duke krijuar 
një imazh ideal në të cilin përfaqësuesit e 
ndonjë grupi tjetër përjetohen dhe 
përshkruhen në një dritë negative. Kjo 
kontribuon në forcimin e stereotipave dhe 
paragjykimeve ndaj njëri-tjetrit dhe anasjelltas. 
Mesazhet që marrim nga më të rinjtë si në 
shtëpi dhe në shkollë (mësues, 
bashkëmoshatarë) dhe nga media, 
kontribuojnë në krijimin e një imazhi negativ të 
të tjerëve. Prirja e përgjithshme është që 
gjithmonë të fajësojmë "të tjerët" dhe t'i 
fajësojmë ata për gjithçka, madje pa 
identifikuar pjesën e përgjegjësisë tek dikush 
(një grup). 
Përzgjedhja e punëtorive multikulturore për 
shkollat fillore dhe të mesme - UNICEF (f. 
34-35)

https://www.unicef.org/northmacedonia/repo
rts/multicultural-workshops-elementary-and-s
econdary-schools



dhe kreative që krijojnë një hapësirë miqësore për ndërtimin e besimit dhe për të 
promovuar vlera multikulturore si vlera thelbësore te të rinjtë. 

Me qëllim të promovimit të mëtejshëm të multikulturalizmit si temë për dialog midis 
qytetarëve me prejardhje të ndryshme etnike, fetare, gjuhësore, gjinore dhe moshe, 
janë krijuar kurse ndërkulturore për anëtarët e komunitetit lokal. Qëllimi kryesor i 
kurseve ndërkulturore është të rrisin aftësitë e tyre ndërvepruese dhe multikulturore 
dhe të krijojnë hapësirë për dialog ndërkulturor.

Kur edukatori zhvillon punëtoritë, ai / ajo duhet të jetë i vetëdijshëm për kuptimin e 
fjalëve të mëposhtme.

Ndërkulturalizëm - Udhëzon në mbështetje të dialogut ndërkulturor dhe në 
provokimë të tendencave segreguese të kulturave. Ndërkulturalizmi përfshin 
veprimtari mbi pranimin pasiv të faktit multikulturor që kultura të ndryshme ekzistojnë 
në mënyrë efektive në një shoqëri dhe përkundrazi promovon dialogun dhe 
ndërveprimin midis kulturave. Ndërkulturalizmi është shfaqur si rezultat i kritikave 
ndaj politikave ekzistuese të multikulturalizmit, të tilla si kritikat që politika të tilla 
ekzistuese multikulturore nuk kanë arritur të krijojnë inkluzion të kulturave të 
ndryshme në shoqëri, dhe në vend të kësaj e kanë ndarë shoqërinë përmes legalizimit 
të komuniteteve të segreguara dhe të ndara të cilat u izoluan dhe e kanë theksuar 
specifikën e tyre. Ai bazohet në njohjen e ndryshimeve dhe ngjashmërive midis 
kulturave. Ai thekson rrezikun e krijimit të relativizmit absolut në postmodernizëm dhe 
multikulturalizëm. Filozofja Martha Nussbaum në librin e saj Kultivimi i Njerëzimit 
përshkruan ndërkulturalizmin si diçka që përfshin "njohjen e nevojave të përbashkëta 
njerëzore midis kulturave, diversitetit dhe dialogun kritik në kultura", si dhe atë që 
ndërkulturalisti "hedh poshtë pohimin e politikave identitare se vetëm anëtarët e një 
grupi të veçantë kanë mundësinë të kuptojnë perceptimin e atij grupi ". 
Multikulturalizmi - Ideja e multikulturalizmit në ligjërimin bashkëkohor politik dhe 
filozofinë politike pasqyron një debat se si t'i kuptojmë dhe plotësojmë sfidat që lidhen 
me diversitetin kulturor bazuar në dallimet etnike, kombëtare dhe fetare. Termi 
"multikulturor" shpesh përdoret si term përshkrues për të karakterizuar faktin e 
diversitetit në një shoqëri, por ajo që vijon është përqendrimi në multikulturalizëm si 
një ideal normativ në kontekstin e shoqërive liberale-demokratike perëndimore. 
Ndërsa termi është shfaqur për të përfshirë larminë e pretendimeve dhe qëllimeve 
normative, është e drejtë të thuhet se ithtarët e multikulturalizmit gjejnë gjuhë të 
përbashkët në refuzimin e idealit të një "kazani shkrirës" në të cilën anëtarët e grupeve 
të pakicave pritet të asimilohen në kulturën mbizotëruese. Në vend të kësaj, ithtarët e 
multikulturalizmit mbështesin idealin, në të cilin anëtarët e grupeve të pakicave mund 
të mbajnë identitetet dhe praktikat e tyre të ndryshme kolektive. Në rastin e 
emigrantëve, ithtarët theksojnë se multikulturalizmi është i pajtueshëm dhe nuk 
kundërshton integrimin e imigrantëve në shoqëri; politikat multikulturore ofrojnë 
kushte më të drejta për emigrantët.
Gjuha e urrejtjes - Sipas Komitetit të Ministrave, gjuha e urrejtjes mbulon të gjitha 
format e shprehjes që përhapin, nxisin, promovojnë ose justifikojnë urrejtjen racore, 
ksenofobinë, antisemitizmin ose forma të tjera të urrejtjes bazuar në intolerancë. Së 
bashku me zhvillimin e llojeve të reja të mediave, erdhi edhe në online gjuha e urrejtjes. 
Gjuha e urrejtjes në hapësirën online kërkon reflektim dhe veprim të mëtejshëm për 
rregullim dhe mënyra të reja për ta luftuar atë.
Të drejtat e njeriut - Të drejtat e njeriut janë të drejta që janë të natyrshme për të 
gjitha qeniet njerëzore, pavarësisht nga raca, gjinia, kombësia, etnia, gjuha, feja apo 
ndonjë status tjetër. Të drejtat e njeriut përfshijnë të drejtën për jetë dhe liri, lirimin nga 
skllavëria dhe torturat, lirinë e mendimit dhe shprehjes, të drejtën për punë dhe 

Multikulturalizmi
90 minuta
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor midis pjesëmarrësve.
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor.
Zhvillimi i vetëdijes për pasojat e dëmshme të 
përpjekjeve të një kulture për t'iu imponuar një 
kulture tjetër.
Njihuni me "të tjerët"
Udhëzimet
Pjesëmarrësit marrin një tekst nga materialet: 
"Tefoni dhe Rifoni" ose "Rifoni dhe Tefoni". 
Vëmendje i kushtohet faktit që gjysma e 
pjesëmarrësve ulen pranë njëri-tjetrit dhe në 
mënyrë të padukshme marrin versionin 
"Tefonët dhe Rifonët", dhe pjesa tjetër e 
pjesëmarrësve marrin versionin "Rifonët dhe 
Tefonët". Pasi të gjithë të kenë lexuar tekstin, 
pjesëmarrësit ndahen në katër grupe, nga të 
cilët dy grupe janë ato me "Telefonët dhe 
Rifonët" dhe dy të tjerët me "Rifonët dhe 
Tefonët". Secili grup merr dy fletë letre të 
formatit A-3 dhe markerë, me detyrën që të 
vizatojnë një Tefon dhe një Rifon. Më në fund, 
vizatimet vendosen në tabelë, me Tefonët në 
njërën anë dhe Rifonët në anën tjetër. 

Diskutim
1. A janë të njëjtë Tefonët nga vizatimet? A  
 janë Rifonët të njëjtë? 
2. Pse Tefonët ose Rifonët ndryshojnë nga  
 njëri-tjetri në grupet e tyre?
3. Kush është autori i tekstit "Tefonët dhe  
 Rifonët", dhe kush është autori i tekstit  
 "Rifonët dhe Tefonët"?
4. Pse Tefonët dhe Rifonët paraqesin veten  
 dhe të tjerët në mënyrë të tillë?
5. A janë Tefonët dhe Rifonët të pranishëm  
 në jetën e përditshme? A mund të   
 ilustrohet kjo me një shembull?
Materialet për pjesëmarrësit: Tefonët dhe 
Rifonët ose Rifonët dhe Tefonët - një pjesë për 
secilin pjesëmarrës (një pjesë për gjysmën, 
pjesa tjetër për gjysmën tjetër të 
pjesëmarrësve).
Letër me format A-3 - nga dy fletë për secilin 
grup.
Kreonë- aq komplete sa ka grupe.

Material për pjesëmarrësit

TELEFONËT DHE RIFONËT

Ju, Tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Çdo gjë do 
të ishte e mrekullueshme në shkollën tuaj, 
nëse rifonët nuk do të ishin të pranishëm në të. 
Sikur të ishin krijuar për telashe - ato janë 
shkaku i vërtetë i telasheve. Ata çdo ditë bëjnë 
nga një problem në shkollë. Ata janë 
provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë ju 
ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në terrenin 
sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. Rifonët 
gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë bota t'u 
kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.

-------------------------------------------------------------------

RIFONËT DHE TEFONËT

Ju, tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Ju jeni më të 
interesuar për të mësuar. 

Çdo gjë do të ishte e mrekullueshme në 
shkollën tuaj, nëse rifonët nuk do të ishin të 
pranishëm në të. Sikur të ishin krijuar për 
telashe - ato janë shkaku i vërtetë i telasheve. 
Ata çdo ditë bëjnë nga një problem në shkollë. 
Ata janë provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë 

ju ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në 
terrenin sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. 
Rifonët gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë 
bota t'u kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.
Vlerësimi do të zbatohet përmes diskutimeve 
plenare për çështjet vijuese:

1. Çfarë punuam sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuat?
4. Si mund ta zbatojmë atë që kemi mësuar 
në jetën tonë të përditshme?

Konkluzione:
Njerëzit kanë tendencë të përjetojnë dhe 
përshkruajnë veten ose anëtarët e grupit të 
tyre në një dritë pozitive, shpesh duke krijuar 
një imazh ideal në të cilin përfaqësuesit e 
ndonjë grupi tjetër përjetohen dhe 
përshkruhen në një dritë negative. Kjo 
kontribuon në forcimin e stereotipave dhe 
paragjykimeve ndaj njëri-tjetrit dhe anasjelltas. 
Mesazhet që marrim nga më të rinjtë si në 
shtëpi dhe në shkollë (mësues, 
bashkëmoshatarë) dhe nga media, 
kontribuojnë në krijimin e një imazhi negativ të 
të tjerëve. Prirja e përgjithshme është që 
gjithmonë të fajësojmë "të tjerët" dhe t'i 
fajësojmë ata për gjithçka, madje pa 
identifikuar pjesën e përgjegjësisë tek dikush 
(një grup). 
Përzgjedhja e punëtorive multikulturore për 
shkollat fillore dhe të mesme - UNICEF (f. 
34-35)

https://www.unicef.org/northmacedonia/repo
rts/multicultural-workshops-elementary-and-s
econdary-schools



Profili i pjesëmarrësve për të cilët është dedikuar punëtoria

• Përshkrimi i grupit të synuar, arsyeja për zgjedhjen e grupit të synuar, dmth,   
 nevojat e grupit të synuar në lidhje me edukimin për paqe dhe ngjashëm. 
Grupi i synuar i kësaj punëtorie janë të rinjtë e moshës 14 deri në 22 vjeç. Punëtoria do 
të zbatohet për këtë grupmoshë, sepse ata shkojnë në shkolla të ndryshme dhe janë të 
ndara, kështu që ata duhet të njihen me multikulturalizmin si term, si dhe të mësojnë 
më shumë për kulturat e tjera. Në të njëjtën kohë, ata në jetën e përditshme përballen 
me gjuhë urrejtjeje, por nuk mund ta dallojnë se çfarë është ajo.

Plan për  punëtori 

• Qëllimi i punëtorisë: Përcaktimi i njohurive dhe kuptimit të temave    
 multikulturalizëm, diskriminim, gjuhë e urrejtjes.

• Detyrat: 
 o Zhvillimi i vetëdijes për pasojat e dëmshme të përpjekjeve të një kulture   
  për t'iu imponuar një kulture tjetër.
 o Rritja e ndërgjegjësimit për mundësitë e pabarabarta në shoqëri.
 o Të kuptuarit e gjuhës së urrejtjes dhe si mund të njihet në jetën e    
  përditshme

•  Rezultatet e pritura:
 o Prezantim më i mirë i termit multikulturalizëm dhe termave të tjerë të   
  paraqitur në sesion.
 o Pjesëmarrësit mësojnë ndryshimin midis diskriminimit dhe gjuhës së   
  urrejtjes.
 o Pjesëmarrësit mësojnë se çfarë është gjuha e urrejtjes dhe mund ta   
  njohin atë në jetën e përditshme.

arsimim, dhe më shumë. Gjithkush ka të drejtë për këto të drejta pa diskriminim.
Larmia (diversiteti) Diversiteti përfshin të gjitha elementet që i bëjnë individët të 
ndryshëm nga njëri-tjetri, dhe ndërsa ka dallime të pafundme midis njerëzve, shumica 
prej nesh në mënyrë të nënvetëdijshme përcaktojmë diversitetin përmes disa 
kategorive shoqërore, siç janë gjinia, raca, mosha, etj.
Ndërgjegjësimi kulturor - Është një ndjeshmëri ndaj ngjashmërive dhe ndryshimeve 
që ekzistojnë midis kulturave të ndryshme dhe përdorimi i këtij ndërgjegjësimi në 
komunikimin aktiv me anëtarët e grupeve të tjera kulturore.
Ekstremizmi - Është një kundërshtim i fortë ose aktiv ndaj vlerave tona themelore, 
përfshirë demokracinë, shtetin e së drejtës, liritë individuale, respektimin, tolerancën e 
besimeve dhe besimeve të ndryshme.
Racizmi - Ide ose teori për besim të vetëdijshëm ose të pavetëdijshëm në epërsinë e 
lindur të një race mbi tjetrën.
Ksenofobia Fjalori anglisht i Oksfordit e përkufizon ksenofobinë si "frikë morbide ndaj 
të huajve ose shteteve të tjera". Me fjalë të tjera, kjo do të thotë neveri ndaj të huajve.
Diskriminimi - Diskriminimi është një veprim i bazuar në paragjykime, kur ju kufizoni 
ose mohoni të drejtën për ndonjë arsye ose trajtim të pabarabartë të dikujt vetëm 
sepse keni një paragjykim ndaj atij personi i cili formohet në mendime të pabazuara.
Antisemitizëm - Trajtim armiqësor ndaj hebrenjve si një grup fetar ose pakicë, shpesh 
i shoqëruar nga diskriminim shoqëror, ekonomik dhe politik.
 

Multikulturalizmi
90 minuta
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor midis pjesëmarrësve.
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor.
Zhvillimi i vetëdijes për pasojat e dëmshme të 
përpjekjeve të një kulture për t'iu imponuar një 
kulture tjetër.
Njihuni me "të tjerët"
Udhëzimet
Pjesëmarrësit marrin një tekst nga materialet: 
"Tefoni dhe Rifoni" ose "Rifoni dhe Tefoni". 
Vëmendje i kushtohet faktit që gjysma e 
pjesëmarrësve ulen pranë njëri-tjetrit dhe në 
mënyrë të padukshme marrin versionin 
"Tefonët dhe Rifonët", dhe pjesa tjetër e 
pjesëmarrësve marrin versionin "Rifonët dhe 
Tefonët". Pasi të gjithë të kenë lexuar tekstin, 
pjesëmarrësit ndahen në katër grupe, nga të 
cilët dy grupe janë ato me "Telefonët dhe 
Rifonët" dhe dy të tjerët me "Rifonët dhe 
Tefonët". Secili grup merr dy fletë letre të 
formatit A-3 dhe markerë, me detyrën që të 
vizatojnë një Tefon dhe një Rifon. Më në fund, 
vizatimet vendosen në tabelë, me Tefonët në 
njërën anë dhe Rifonët në anën tjetër. 

Diskutim
1. A janë të njëjtë Tefonët nga vizatimet? A  
 janë Rifonët të njëjtë? 
2. Pse Tefonët ose Rifonët ndryshojnë nga  
 njëri-tjetri në grupet e tyre?
3. Kush është autori i tekstit "Tefonët dhe  
 Rifonët", dhe kush është autori i tekstit  
 "Rifonët dhe Tefonët"?
4. Pse Tefonët dhe Rifonët paraqesin veten  
 dhe të tjerët në mënyrë të tillë?
5. A janë Tefonët dhe Rifonët të pranishëm  
 në jetën e përditshme? A mund të   
 ilustrohet kjo me një shembull?
Materialet për pjesëmarrësit: Tefonët dhe 
Rifonët ose Rifonët dhe Tefonët - një pjesë për 
secilin pjesëmarrës (një pjesë për gjysmën, 
pjesa tjetër për gjysmën tjetër të 
pjesëmarrësve).
Letër me format A-3 - nga dy fletë për secilin 
grup.
Kreonë- aq komplete sa ka grupe.

Material për pjesëmarrësit

TELEFONËT DHE RIFONËT

Ju, Tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Çdo gjë do 
të ishte e mrekullueshme në shkollën tuaj, 
nëse rifonët nuk do të ishin të pranishëm në të. 
Sikur të ishin krijuar për telashe - ato janë 
shkaku i vërtetë i telasheve. Ata çdo ditë bëjnë 
nga një problem në shkollë. Ata janë 
provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë ju 
ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në terrenin 
sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. Rifonët 
gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë bota t'u 
kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.

-------------------------------------------------------------------

RIFONËT DHE TEFONËT

Ju, tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Ju jeni më të 
interesuar për të mësuar. 

Çdo gjë do të ishte e mrekullueshme në 
shkollën tuaj, nëse rifonët nuk do të ishin të 
pranishëm në të. Sikur të ishin krijuar për 
telashe - ato janë shkaku i vërtetë i telasheve. 
Ata çdo ditë bëjnë nga një problem në shkollë. 
Ata janë provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë 

ju ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në 
terrenin sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. 
Rifonët gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë 
bota t'u kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.
Vlerësimi do të zbatohet përmes diskutimeve 
plenare për çështjet vijuese:

1. Çfarë punuam sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuat?
4. Si mund ta zbatojmë atë që kemi mësuar 
në jetën tonë të përditshme?

Konkluzione:
Njerëzit kanë tendencë të përjetojnë dhe 
përshkruajnë veten ose anëtarët e grupit të 
tyre në një dritë pozitive, shpesh duke krijuar 
një imazh ideal në të cilin përfaqësuesit e 
ndonjë grupi tjetër përjetohen dhe 
përshkruhen në një dritë negative. Kjo 
kontribuon në forcimin e stereotipave dhe 
paragjykimeve ndaj njëri-tjetrit dhe anasjelltas. 
Mesazhet që marrim nga më të rinjtë si në 
shtëpi dhe në shkollë (mësues, 
bashkëmoshatarë) dhe nga media, 
kontribuojnë në krijimin e një imazhi negativ të 
të tjerëve. Prirja e përgjithshme është që 
gjithmonë të fajësojmë "të tjerët" dhe t'i 
fajësojmë ata për gjithçka, madje pa 
identifikuar pjesën e përgjegjësisë tek dikush 
(një grup). 
Përzgjedhja e punëtorive multikulturore për 
shkollat fillore dhe të mesme - UNICEF (f. 
34-35)

https://www.unicef.org/northmacedonia/repo
rts/multicultural-workshops-elementary-and-s
econdary-schools



Sesioni 1

Emri i sesionit 
Kohëzgjatja
Qëllimi i sesionit

Detyrat e sesionit

Rezultatet e pritura
Udhëzime për realizim

Materialet e nevojshme 

Multikulturalizmi
90 minuta
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor midis pjesëmarrësve.
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor.
Zhvillimi i vetëdijes për pasojat e dëmshme të 
përpjekjeve të një kulture për t'iu imponuar një 
kulture tjetër.
Njihuni me "të tjerët"
Udhëzimet
Pjesëmarrësit marrin një tekst nga materialet: 
"Tefoni dhe Rifoni" ose "Rifoni dhe Tefoni". 
Vëmendje i kushtohet faktit që gjysma e 
pjesëmarrësve ulen pranë njëri-tjetrit dhe në 
mënyrë të padukshme marrin versionin 
"Tefonët dhe Rifonët", dhe pjesa tjetër e 
pjesëmarrësve marrin versionin "Rifonët dhe 
Tefonët". Pasi të gjithë të kenë lexuar tekstin, 
pjesëmarrësit ndahen në katër grupe, nga të 
cilët dy grupe janë ato me "Telefonët dhe 
Rifonët" dhe dy të tjerët me "Rifonët dhe 
Tefonët". Secili grup merr dy fletë letre të 
formatit A-3 dhe markerë, me detyrën që të 
vizatojnë një Tefon dhe një Rifon. Më në fund, 
vizatimet vendosen në tabelë, me Tefonët në 
njërën anë dhe Rifonët në anën tjetër. 

Diskutim
1. A janë të njëjtë Tefonët nga vizatimet? A  
 janë Rifonët të njëjtë? 
2. Pse Tefonët ose Rifonët ndryshojnë nga  
 njëri-tjetri në grupet e tyre?
3. Kush është autori i tekstit "Tefonët dhe  
 Rifonët", dhe kush është autori i tekstit  
 "Rifonët dhe Tefonët"?
4. Pse Tefonët dhe Rifonët paraqesin veten  
 dhe të tjerët në mënyrë të tillë?
5. A janë Tefonët dhe Rifonët të pranishëm  
 në jetën e përditshme? A mund të   
 ilustrohet kjo me një shembull?
Materialet për pjesëmarrësit: Tefonët dhe 
Rifonët ose Rifonët dhe Tefonët - një pjesë për 
secilin pjesëmarrës (një pjesë për gjysmën, 
pjesa tjetër për gjysmën tjetër të 
pjesëmarrësve).
Letër me format A-3 - nga dy fletë për secilin 
grup.
Kreonë- aq komplete sa ka grupe.

Material për pjesëmarrësit

TELEFONËT DHE RIFONËT

Ju, Tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Çdo gjë do 
të ishte e mrekullueshme në shkollën tuaj, 
nëse rifonët nuk do të ishin të pranishëm në të. 
Sikur të ishin krijuar për telashe - ato janë 
shkaku i vërtetë i telasheve. Ata çdo ditë bëjnë 
nga një problem në shkollë. Ata janë 
provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë ju 
ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në terrenin 
sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. Rifonët 
gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë bota t'u 
kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.

-------------------------------------------------------------------

RIFONËT DHE TEFONËT

Ju, tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Ju jeni më të 
interesuar për të mësuar. 

Çdo gjë do të ishte e mrekullueshme në 
shkollën tuaj, nëse rifonët nuk do të ishin të 
pranishëm në të. Sikur të ishin krijuar për 
telashe - ato janë shkaku i vërtetë i telasheve. 
Ata çdo ditë bëjnë nga një problem në shkollë. 
Ata janë provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë 

ju ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në 
terrenin sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. 
Rifonët gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë 
bota t'u kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.
Vlerësimi do të zbatohet përmes diskutimeve 
plenare për çështjet vijuese:

1. Çfarë punuam sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuat?
4. Si mund ta zbatojmë atë që kemi mësuar 
në jetën tonë të përditshme?

Konkluzione:
Njerëzit kanë tendencë të përjetojnë dhe 
përshkruajnë veten ose anëtarët e grupit të 
tyre në një dritë pozitive, shpesh duke krijuar 
një imazh ideal në të cilin përfaqësuesit e 
ndonjë grupi tjetër përjetohen dhe 
përshkruhen në një dritë negative. Kjo 
kontribuon në forcimin e stereotipave dhe 
paragjykimeve ndaj njëri-tjetrit dhe anasjelltas. 
Mesazhet që marrim nga më të rinjtë si në 
shtëpi dhe në shkollë (mësues, 
bashkëmoshatarë) dhe nga media, 
kontribuojnë në krijimin e një imazhi negativ të 
të tjerëve. Prirja e përgjithshme është që 
gjithmonë të fajësojmë "të tjerët" dhe t'i 
fajësojmë ata për gjithçka, madje pa 
identifikuar pjesën e përgjegjësisë tek dikush 
(një grup). 
Përzgjedhja e punëtorive multikulturore për 
shkollat fillore dhe të mesme - UNICEF (f. 
34-35)

https://www.unicef.org/northmacedonia/repo
rts/multicultural-workshops-elementary-and-s
econdary-schools



Multikulturalizmi
90 minuta
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor midis pjesëmarrësve.
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor.
Zhvillimi i vetëdijes për pasojat e dëmshme të 
përpjekjeve të një kulture për t'iu imponuar një 
kulture tjetër.
Njihuni me "të tjerët"
Udhëzimet
Pjesëmarrësit marrin një tekst nga materialet: 
"Tefoni dhe Rifoni" ose "Rifoni dhe Tefoni". 
Vëmendje i kushtohet faktit që gjysma e 
pjesëmarrësve ulen pranë njëri-tjetrit dhe në 
mënyrë të padukshme marrin versionin 
"Tefonët dhe Rifonët", dhe pjesa tjetër e 
pjesëmarrësve marrin versionin "Rifonët dhe 
Tefonët". Pasi të gjithë të kenë lexuar tekstin, 
pjesëmarrësit ndahen në katër grupe, nga të 
cilët dy grupe janë ato me "Telefonët dhe 
Rifonët" dhe dy të tjerët me "Rifonët dhe 
Tefonët". Secili grup merr dy fletë letre të 
formatit A-3 dhe markerë, me detyrën që të 
vizatojnë një Tefon dhe një Rifon. Më në fund, 
vizatimet vendosen në tabelë, me Tefonët në 
njërën anë dhe Rifonët në anën tjetër. 

Diskutim
1. A janë të njëjtë Tefonët nga vizatimet? A  
 janë Rifonët të njëjtë? 
2. Pse Tefonët ose Rifonët ndryshojnë nga  
 njëri-tjetri në grupet e tyre?
3. Kush është autori i tekstit "Tefonët dhe  
 Rifonët", dhe kush është autori i tekstit  
 "Rifonët dhe Tefonët"?
4. Pse Tefonët dhe Rifonët paraqesin veten  
 dhe të tjerët në mënyrë të tillë?
5. A janë Tefonët dhe Rifonët të pranishëm  
 në jetën e përditshme? A mund të   
 ilustrohet kjo me një shembull?
Materialet për pjesëmarrësit: Tefonët dhe 
Rifonët ose Rifonët dhe Tefonët - një pjesë për 
secilin pjesëmarrës (një pjesë për gjysmën, 
pjesa tjetër për gjysmën tjetër të 
pjesëmarrësve).
Letër me format A-3 - nga dy fletë për secilin 
grup.
Kreonë- aq komplete sa ka grupe.

Material për pjesëmarrësit

TELEFONËT DHE RIFONËT

Ju, Tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Çdo gjë do 
të ishte e mrekullueshme në shkollën tuaj, 
nëse rifonët nuk do të ishin të pranishëm në të. 
Sikur të ishin krijuar për telashe - ato janë 
shkaku i vërtetë i telasheve. Ata çdo ditë bëjnë 
nga një problem në shkollë. Ata janë 
provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë ju 
ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në terrenin 
sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. Rifonët 
gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë bota t'u 
kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.

-------------------------------------------------------------------

RIFONËT DHE TEFONËT

Ju, tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Ju jeni më të 
interesuar për të mësuar. 

Çdo gjë do të ishte e mrekullueshme në 
shkollën tuaj, nëse rifonët nuk do të ishin të 
pranishëm në të. Sikur të ishin krijuar për 
telashe - ato janë shkaku i vërtetë i telasheve. 
Ata çdo ditë bëjnë nga një problem në shkollë. 
Ata janë provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë 

ju ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në 
terrenin sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. 
Rifonët gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë 
bota t'u kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.
Vlerësimi do të zbatohet përmes diskutimeve 
plenare për çështjet vijuese:

1. Çfarë punuam sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuat?
4. Si mund ta zbatojmë atë që kemi mësuar 
në jetën tonë të përditshme?

Konkluzione:
Njerëzit kanë tendencë të përjetojnë dhe 
përshkruajnë veten ose anëtarët e grupit të 
tyre në një dritë pozitive, shpesh duke krijuar 
një imazh ideal në të cilin përfaqësuesit e 
ndonjë grupi tjetër përjetohen dhe 
përshkruhen në një dritë negative. Kjo 
kontribuon në forcimin e stereotipave dhe 
paragjykimeve ndaj njëri-tjetrit dhe anasjelltas. 
Mesazhet që marrim nga më të rinjtë si në 
shtëpi dhe në shkollë (mësues, 
bashkëmoshatarë) dhe nga media, 
kontribuojnë në krijimin e një imazhi negativ të 
të tjerëve. Prirja e përgjithshme është që 
gjithmonë të fajësojmë "të tjerët" dhe t'i 
fajësojmë ata për gjithçka, madje pa 
identifikuar pjesën e përgjegjësisë tek dikush 
(një grup). 
Përzgjedhja e punëtorive multikulturore për 
shkollat fillore dhe të mesme - UNICEF (f. 
34-35)

https://www.unicef.org/northmacedonia/repo
rts/multicultural-workshops-elementary-and-s
econdary-schools

Diskriminimi dhe të Drejtat e Njeriut
90 minuta
Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat e 
njeriut dhe realiteti në vendin ku jetojmë.
• Promovimi i empatisë për të tjerët që  
 janë ndryshe
• Rritja e ndërgjegjësimit për mundësitë  
 e pabarabarta në shoqëri.
• Kultivimi i kuptueshmërisë së    
 pasojave të mundshme personale të  
 përkatësisë në pakica të caktuara   
 shoqërore ose grupe kulturore
• Të dihet më shumë rreth diskriminimit  
 dhe realitetit në vendin ku ata jetojnë
Prezantoni aktivitetin duke i pyetur 
pjesëmarrësit nëse ndonjëherë kanë 
imagjinuar të kenë qenë dikush tjetër. 
Kërkoni shembuj. Shpjegoni se në këtë 
aktivitet ata gjithashtu do të imagjinojnë se 
janë dikush tjetër.
Secili pjesëmarrës merr një letër me rol në të 
cilën duhet të imagjinojnë veten.
Rolet janë si më poshtë: Migrant i 
padëshirueshëm, Femër punonjëse seksi, 
Mashkull Punonjës seksi, Anëtar i 
Komunitetit Rom, Grua Shtatzënë e 
Pastrehë, Politikan Lokal, Djali i pronarit të 
Bankës Kombëtare, Vajza e pronarit të 
Bankës Kombëtare, Person i famshëm me 
HIV+, Adoleshent transseksual, person i ri i 
papunë, Person i moshuar me aftësi të 
kufizuara, Vullnetar ndërkombëtar, Punëtor 
i ri, I rritur që sapo ka humbur punën, Njeri i 
famshëm, homoseksual 40-vjeçar, anëtar i 
një familjeje tradicionalisht fetare.
Pasi do të marrin rolet e tyre, kërkoni nga 
pjesëmarrësit të mbyllin sytë.

1. Krijoni një atmosferë të qetë me një  
 muzikë të butë në sfond. Përndryshe,  
 kërkoni qetësi nga pjesëmarrësit.
2. Ndani fletët e roleve rastësisht, një për  
 secilin pjesëmarrës. U thoni që t’i   
 mbajnë për vete dhe të mos ia   
 tregojnë askujt tjetër.
3. I ftoni të ulen (mundësisht në    
 dysheme) dhe të lexojnë fletën e tyre  
 të rolit.
4. Pastaj kërkoni që të hyjnë në role. 

Sindihmë, lexoni disa nga pyetjet e 
mëposhtme, me pushim ndërmjet secilës, për 
t'u dhënë pjesëmarrësve mundësinë të 
reflektojnë dhe ndërtojnë pamje për veten e 
tyre dhe jetët e tyre:
Si ka qenë fëmijëria juaj? Në çfarë shtëpie 
jetoni? Çfarë lojërash keni luajtur? Çfarë 
punojnë prindërit tuaj? Si duket tani jeta juaj e 
përditshme? Ku shoqëroheni? Çfarë bëni në 
mëngjes, pasdite dhe në mbrëmje? 
5. Tani kërkojuni pjesëmarrësve të    
 heshtin absolutisht ndërsa    
 rreshtohen pranë njëri-tjetrit 
 (si në vijën e fillimit).
6. Tregojuni pjesëmarrësve se do të   
 lexoni një listë të situatave dhe   
 ngjarjeve. Sa herë që ata mund të   
 mund t'i përgjigjen me"po" një   
 deklarate, do të duhet të bëjnë një hap  
 përpara. Përndryshe, ata duhet të   
 qëndrojnë aty ku janë dhe të mos   
 lëvizin.
7. Lexoni situatat një nga një. Bëni pauzë  
 midis çdo deklarate për t'i lejuar   
 njerëzit të shkojnë përpara dhe të   
 shikojnë përreth për të parë    
 pozicionin e tyre në lidhje me të tjerët.
8. Në fund, kërkoni të gjithë të    
 përcaktojnë pozicionet e tyre    
 përfundimtare. Pastaj u jepni atyre   
 disa minuta që të dalin nga roli   
 përpara diskutimit të debrifing-ut   
 plenar.
Deklaratat që duhen lexuar
1. Ju dhe familja juaj keni para të   
 mjaftueshme për nevojat tuaja.
2. Ju keni qenë përballë një situate në të  
 cilën duhej të fshihnit identitetin tuaj.
3. Ju nuk po ngacmoheni ose    
 përjashtoheni për shkak të pamjes   
 tuaj të ndryshme ose paaftësisë.
4. Njerëzit me të cilët jetoni kërkojnë   
 mendimin tuaj për vendimet kryesore  
 që ju prekin.
5. Ju shkoni në shkollë dhe merrni pjesë  
 në klube dhe sporte pas shkollore.
6. Nuk keni frikë të ndaloheni nga   
 policia.
7. Jetoni me të rritur që ju duan dhe   
 gjithmonë i kanë interesat tuaja më të  
 rëndësishme në zemër.
8. Ju kurrë nuk jeni ndjerë i diskriminuar  
 për shkak të prejardhjes, fesë ose   

 kulturës së prindërve tuaj.
9. Keni qasje në kujdes mjekësor.
10. Ju dhe prindërit tuaj shkoni me   
 pushime për çdo vit një herë në vit.
11. Kur të jeni më të rritur, mund të   
 shkoni në universitet ose të zgjidhni  
 profesionin që dëshironi.
12. Mos kini frikë se do të ngacmoheni   
 ose sulmoheni në rrugë, në shkollë   
 ose në shtëpi.
13. Prindërit tuaj dhe prindërit e tyre,   
 madje edhe prindërit e prindërve të   
 tyre, të gjithë kanë lindur në këtë   
 shtet.
14. Fitoni rroba dhe këpucë të reja sa herë  
 që keni nevojë për to.
15. Ju ndërveproni me njerëz me    
 prejardhje të ndryshme fetare ose   
 etnike.
16. Ju mund të votoni në zgjedhjet   
 shtetërore dhe lokale.
17. Ju besoni se do të keni një të ardhme  
 të lumtur.
18. Ju mendoni se aftësia juaj respektohet  
 në shoqërinë në të cilën jetoni.
Përmbledhja e informacioneve: Filloni duke 
pyetur pjesëmarrësit se çfarë ka ndodhur dhe 
si janë ndjerë ata rreth aktivitetit dhe më pas 
vazhdoni të flisni për problemet që kanë lindur 
dhe për atë që kanë mësuar.
1. Si u ndien ata kur ecnin përpara, ose  
 kur nuk ecën përpara?
2. Për ata që shpesh kanë ecur përpara,  
 në cilën pikë ata filluan të vërenin se të  
 tjerët nuk po lëvizin aq shpejt sa ata?
3. A e ndiente ndokush se kishte raste   
 kur të drejtat e tyre themelore të   
 njeriut ishin injoruar?
4. A mund pjesëmarrësit t'i supozojnë   
 rolet mes vete? (Lërini t'i zbulojnë rolet  
 e tyre gjatë kësaj pjese të diskutimit).
5. Sa e lehtë apo e vështirë ishte të luash  
 role të ndryshme? Si e imagjinuan ata  
 personin në rolin e të cilit ishin?
6. A e pasqyron ushtrimi në ndonjë   
 mënyrë shoqërinë? Si?
7. Cilat të drejta të njeriut janë në rrezik  
 për secilin nga rolet? A mundet dikush  
 të thotë që të drejtat e tij njerëzore   
 nuk janë respektuar, ose se nuk kanë  
 pasur qasje në to?
8. Cilat janë hapat e parë që duhet të   
 ndërmerren për të adresuar pabarazitë 

në shoqëri?
Prezantim ndërveprues për prezantimin e të 
Drejtave të Njeriut, për zhvillimin e tyre dhe të 
drejtat e ndryshme të njeriut.
Letrat me rolet
Hapësirë e hapur (dhomë e madhe ose jashtë)
Pas përmbledhjes së aktivitetit, vlerësimi i këtij 
sesioni do të zbatohet duke shprehur ndjenjat 
e pjesëmarrësve me një fjalë: si u ndien ata 
gjatë këtij sesioni?
Frymëzim nga Busulla: Manual për edukimin 
për të drejtat e njeriut për të rinjtë, Këshilli i 
Evropës 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-s
tep-forward 



Multikulturalizmi
90 minuta
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor midis pjesëmarrësve.
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor.
Zhvillimi i vetëdijes për pasojat e dëmshme të 
përpjekjeve të një kulture për t'iu imponuar një 
kulture tjetër.
Njihuni me "të tjerët"
Udhëzimet
Pjesëmarrësit marrin një tekst nga materialet: 
"Tefoni dhe Rifoni" ose "Rifoni dhe Tefoni". 
Vëmendje i kushtohet faktit që gjysma e 
pjesëmarrësve ulen pranë njëri-tjetrit dhe në 
mënyrë të padukshme marrin versionin 
"Tefonët dhe Rifonët", dhe pjesa tjetër e 
pjesëmarrësve marrin versionin "Rifonët dhe 
Tefonët". Pasi të gjithë të kenë lexuar tekstin, 
pjesëmarrësit ndahen në katër grupe, nga të 
cilët dy grupe janë ato me "Telefonët dhe 
Rifonët" dhe dy të tjerët me "Rifonët dhe 
Tefonët". Secili grup merr dy fletë letre të 
formatit A-3 dhe markerë, me detyrën që të 
vizatojnë një Tefon dhe një Rifon. Më në fund, 
vizatimet vendosen në tabelë, me Tefonët në 
njërën anë dhe Rifonët në anën tjetër. 

Diskutim
1. A janë të njëjtë Tefonët nga vizatimet? A  
 janë Rifonët të njëjtë? 
2. Pse Tefonët ose Rifonët ndryshojnë nga  
 njëri-tjetri në grupet e tyre?
3. Kush është autori i tekstit "Tefonët dhe  
 Rifonët", dhe kush është autori i tekstit  
 "Rifonët dhe Tefonët"?
4. Pse Tefonët dhe Rifonët paraqesin veten  
 dhe të tjerët në mënyrë të tillë?
5. A janë Tefonët dhe Rifonët të pranishëm  
 në jetën e përditshme? A mund të   
 ilustrohet kjo me një shembull?
Materialet për pjesëmarrësit: Tefonët dhe 
Rifonët ose Rifonët dhe Tefonët - një pjesë për 
secilin pjesëmarrës (një pjesë për gjysmën, 
pjesa tjetër për gjysmën tjetër të 
pjesëmarrësve).
Letër me format A-3 - nga dy fletë për secilin 
grup.
Kreonë- aq komplete sa ka grupe.

Material për pjesëmarrësit

TELEFONËT DHE RIFONËT

Ju, Tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Çdo gjë do 
të ishte e mrekullueshme në shkollën tuaj, 
nëse rifonët nuk do të ishin të pranishëm në të. 
Sikur të ishin krijuar për telashe - ato janë 
shkaku i vërtetë i telasheve. Ata çdo ditë bëjnë 
nga një problem në shkollë. Ata janë 
provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë ju 
ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në terrenin 
sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. Rifonët 
gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë bota t'u 
kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.

-------------------------------------------------------------------

RIFONËT DHE TEFONËT

Ju, tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Ju jeni më të 
interesuar për të mësuar. 

Çdo gjë do të ishte e mrekullueshme në 
shkollën tuaj, nëse rifonët nuk do të ishin të 
pranishëm në të. Sikur të ishin krijuar për 
telashe - ato janë shkaku i vërtetë i telasheve. 
Ata çdo ditë bëjnë nga një problem në shkollë. 
Ata janë provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë 

ju ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në 
terrenin sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. 
Rifonët gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë 
bota t'u kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.
Vlerësimi do të zbatohet përmes diskutimeve 
plenare për çështjet vijuese:

1. Çfarë punuam sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuat?
4. Si mund ta zbatojmë atë që kemi mësuar 
në jetën tonë të përditshme?

Konkluzione:
Njerëzit kanë tendencë të përjetojnë dhe 
përshkruajnë veten ose anëtarët e grupit të 
tyre në një dritë pozitive, shpesh duke krijuar 
një imazh ideal në të cilin përfaqësuesit e 
ndonjë grupi tjetër përjetohen dhe 
përshkruhen në një dritë negative. Kjo 
kontribuon në forcimin e stereotipave dhe 
paragjykimeve ndaj njëri-tjetrit dhe anasjelltas. 
Mesazhet që marrim nga më të rinjtë si në 
shtëpi dhe në shkollë (mësues, 
bashkëmoshatarë) dhe nga media, 
kontribuojnë në krijimin e një imazhi negativ të 
të tjerëve. Prirja e përgjithshme është që 
gjithmonë të fajësojmë "të tjerët" dhe t'i 
fajësojmë ata për gjithçka, madje pa 
identifikuar pjesën e përgjegjësisë tek dikush 
(një grup). 
Përzgjedhja e punëtorive multikulturore për 
shkollat fillore dhe të mesme - UNICEF (f. 
34-35)

https://www.unicef.org/northmacedonia/repo
rts/multicultural-workshops-elementary-and-s
econdary-schools

Metoda e vlerësimit

Anekset dhe literaturë e dobishme 

Diskriminimi dhe të Drejtat e Njeriut
90 minuta
Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat e 
njeriut dhe realiteti në vendin ku jetojmë.
• Promovimi i empatisë për të tjerët që  
 janë ndryshe
• Rritja e ndërgjegjësimit për mundësitë  
 e pabarabarta në shoqëri.
• Kultivimi i kuptueshmërisë së    
 pasojave të mundshme personale të  
 përkatësisë në pakica të caktuara   
 shoqërore ose grupe kulturore
• Të dihet më shumë rreth diskriminimit  
 dhe realitetit në vendin ku ata jetojnë
Prezantoni aktivitetin duke i pyetur 
pjesëmarrësit nëse ndonjëherë kanë 
imagjinuar të kenë qenë dikush tjetër. 
Kërkoni shembuj. Shpjegoni se në këtë 
aktivitet ata gjithashtu do të imagjinojnë se 
janë dikush tjetër.
Secili pjesëmarrës merr një letër me rol në të 
cilën duhet të imagjinojnë veten.
Rolet janë si më poshtë: Migrant i 
padëshirueshëm, Femër punonjëse seksi, 
Mashkull Punonjës seksi, Anëtar i 
Komunitetit Rom, Grua Shtatzënë e 
Pastrehë, Politikan Lokal, Djali i pronarit të 
Bankës Kombëtare, Vajza e pronarit të 
Bankës Kombëtare, Person i famshëm me 
HIV+, Adoleshent transseksual, person i ri i 
papunë, Person i moshuar me aftësi të 
kufizuara, Vullnetar ndërkombëtar, Punëtor 
i ri, I rritur që sapo ka humbur punën, Njeri i 
famshëm, homoseksual 40-vjeçar, anëtar i 
një familjeje tradicionalisht fetare.
Pasi do të marrin rolet e tyre, kërkoni nga 
pjesëmarrësit të mbyllin sytë.

1. Krijoni një atmosferë të qetë me një  
 muzikë të butë në sfond. Përndryshe,  
 kërkoni qetësi nga pjesëmarrësit.
2. Ndani fletët e roleve rastësisht, një për  
 secilin pjesëmarrës. U thoni që t’i   
 mbajnë për vete dhe të mos ia   
 tregojnë askujt tjetër.
3. I ftoni të ulen (mundësisht në    
 dysheme) dhe të lexojnë fletën e tyre  
 të rolit.
4. Pastaj kërkoni që të hyjnë në role. 

Sindihmë, lexoni disa nga pyetjet e 
mëposhtme, me pushim ndërmjet secilës, për 
t'u dhënë pjesëmarrësve mundësinë të 
reflektojnë dhe ndërtojnë pamje për veten e 
tyre dhe jetët e tyre:
Si ka qenë fëmijëria juaj? Në çfarë shtëpie 
jetoni? Çfarë lojërash keni luajtur? Çfarë 
punojnë prindërit tuaj? Si duket tani jeta juaj e 
përditshme? Ku shoqëroheni? Çfarë bëni në 
mëngjes, pasdite dhe në mbrëmje? 
5. Tani kërkojuni pjesëmarrësve të    
 heshtin absolutisht ndërsa    
 rreshtohen pranë njëri-tjetrit 
 (si në vijën e fillimit).
6. Tregojuni pjesëmarrësve se do të   
 lexoni një listë të situatave dhe   
 ngjarjeve. Sa herë që ata mund të   
 mund t'i përgjigjen me"po" një   
 deklarate, do të duhet të bëjnë një hap  
 përpara. Përndryshe, ata duhet të   
 qëndrojnë aty ku janë dhe të mos   
 lëvizin.
7. Lexoni situatat një nga një. Bëni pauzë  
 midis çdo deklarate për t'i lejuar   
 njerëzit të shkojnë përpara dhe të   
 shikojnë përreth për të parë    
 pozicionin e tyre në lidhje me të tjerët.
8. Në fund, kërkoni të gjithë të    
 përcaktojnë pozicionet e tyre    
 përfundimtare. Pastaj u jepni atyre   
 disa minuta që të dalin nga roli   
 përpara diskutimit të debrifing-ut   
 plenar.
Deklaratat që duhen lexuar
1. Ju dhe familja juaj keni para të   
 mjaftueshme për nevojat tuaja.
2. Ju keni qenë përballë një situate në të  
 cilën duhej të fshihnit identitetin tuaj.
3. Ju nuk po ngacmoheni ose    
 përjashtoheni për shkak të pamjes   
 tuaj të ndryshme ose paaftësisë.
4. Njerëzit me të cilët jetoni kërkojnë   
 mendimin tuaj për vendimet kryesore  
 që ju prekin.
5. Ju shkoni në shkollë dhe merrni pjesë  
 në klube dhe sporte pas shkollore.
6. Nuk keni frikë të ndaloheni nga   
 policia.
7. Jetoni me të rritur që ju duan dhe   
 gjithmonë i kanë interesat tuaja më të  
 rëndësishme në zemër.
8. Ju kurrë nuk jeni ndjerë i diskriminuar  
 për shkak të prejardhjes, fesë ose   

 kulturës së prindërve tuaj.
9. Keni qasje në kujdes mjekësor.
10. Ju dhe prindërit tuaj shkoni me   
 pushime për çdo vit një herë në vit.
11. Kur të jeni më të rritur, mund të   
 shkoni në universitet ose të zgjidhni  
 profesionin që dëshironi.
12. Mos kini frikë se do të ngacmoheni   
 ose sulmoheni në rrugë, në shkollë   
 ose në shtëpi.
13. Prindërit tuaj dhe prindërit e tyre,   
 madje edhe prindërit e prindërve të   
 tyre, të gjithë kanë lindur në këtë   
 shtet.
14. Fitoni rroba dhe këpucë të reja sa herë  
 që keni nevojë për to.
15. Ju ndërveproni me njerëz me    
 prejardhje të ndryshme fetare ose   
 etnike.
16. Ju mund të votoni në zgjedhjet   
 shtetërore dhe lokale.
17. Ju besoni se do të keni një të ardhme  
 të lumtur.
18. Ju mendoni se aftësia juaj respektohet  
 në shoqërinë në të cilën jetoni.
Përmbledhja e informacioneve: Filloni duke 
pyetur pjesëmarrësit se çfarë ka ndodhur dhe 
si janë ndjerë ata rreth aktivitetit dhe më pas 
vazhdoni të flisni për problemet që kanë lindur 
dhe për atë që kanë mësuar.
1. Si u ndien ata kur ecnin përpara, ose  
 kur nuk ecën përpara?
2. Për ata që shpesh kanë ecur përpara,  
 në cilën pikë ata filluan të vërenin se të  
 tjerët nuk po lëvizin aq shpejt sa ata?
3. A e ndiente ndokush se kishte raste   
 kur të drejtat e tyre themelore të   
 njeriut ishin injoruar?
4. A mund pjesëmarrësit t'i supozojnë   
 rolet mes vete? (Lërini t'i zbulojnë rolet  
 e tyre gjatë kësaj pjese të diskutimit).
5. Sa e lehtë apo e vështirë ishte të luash  
 role të ndryshme? Si e imagjinuan ata  
 personin në rolin e të cilit ishin?
6. A e pasqyron ushtrimi në ndonjë   
 mënyrë shoqërinë? Si?
7. Cilat të drejta të njeriut janë në rrezik  
 për secilin nga rolet? A mundet dikush  
 të thotë që të drejtat e tij njerëzore   
 nuk janë respektuar, ose se nuk kanë  
 pasur qasje në to?
8. Cilat janë hapat e parë që duhet të   
 ndërmerren për të adresuar pabarazitë 

në shoqëri?
Prezantim ndërveprues për prezantimin e të 
Drejtave të Njeriut, për zhvillimin e tyre dhe të 
drejtat e ndryshme të njeriut.
Letrat me rolet
Hapësirë e hapur (dhomë e madhe ose jashtë)
Pas përmbledhjes së aktivitetit, vlerësimi i këtij 
sesioni do të zbatohet duke shprehur ndjenjat 
e pjesëmarrësve me një fjalë: si u ndien ata 
gjatë këtij sesioni?
Frymëzim nga Busulla: Manual për edukimin 
për të drejtat e njeriut për të rinjtë, Këshilli i 
Evropës 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-s
tep-forward 



Sesioni 2

Multikulturalizmi
90 minuta
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor midis pjesëmarrësve.
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor.
Zhvillimi i vetëdijes për pasojat e dëmshme të 
përpjekjeve të një kulture për t'iu imponuar një 
kulture tjetër.
Njihuni me "të tjerët"
Udhëzimet
Pjesëmarrësit marrin një tekst nga materialet: 
"Tefoni dhe Rifoni" ose "Rifoni dhe Tefoni". 
Vëmendje i kushtohet faktit që gjysma e 
pjesëmarrësve ulen pranë njëri-tjetrit dhe në 
mënyrë të padukshme marrin versionin 
"Tefonët dhe Rifonët", dhe pjesa tjetër e 
pjesëmarrësve marrin versionin "Rifonët dhe 
Tefonët". Pasi të gjithë të kenë lexuar tekstin, 
pjesëmarrësit ndahen në katër grupe, nga të 
cilët dy grupe janë ato me "Telefonët dhe 
Rifonët" dhe dy të tjerët me "Rifonët dhe 
Tefonët". Secili grup merr dy fletë letre të 
formatit A-3 dhe markerë, me detyrën që të 
vizatojnë një Tefon dhe një Rifon. Më në fund, 
vizatimet vendosen në tabelë, me Tefonët në 
njërën anë dhe Rifonët në anën tjetër. 

Diskutim
1. A janë të njëjtë Tefonët nga vizatimet? A  
 janë Rifonët të njëjtë? 
2. Pse Tefonët ose Rifonët ndryshojnë nga  
 njëri-tjetri në grupet e tyre?
3. Kush është autori i tekstit "Tefonët dhe  
 Rifonët", dhe kush është autori i tekstit  
 "Rifonët dhe Tefonët"?
4. Pse Tefonët dhe Rifonët paraqesin veten  
 dhe të tjerët në mënyrë të tillë?
5. A janë Tefonët dhe Rifonët të pranishëm  
 në jetën e përditshme? A mund të   
 ilustrohet kjo me një shembull?
Materialet për pjesëmarrësit: Tefonët dhe 
Rifonët ose Rifonët dhe Tefonët - një pjesë për 
secilin pjesëmarrës (një pjesë për gjysmën, 
pjesa tjetër për gjysmën tjetër të 
pjesëmarrësve).
Letër me format A-3 - nga dy fletë për secilin 
grup.
Kreonë- aq komplete sa ka grupe.

Material për pjesëmarrësit

TELEFONËT DHE RIFONËT

Ju, Tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Çdo gjë do 
të ishte e mrekullueshme në shkollën tuaj, 
nëse rifonët nuk do të ishin të pranishëm në të. 
Sikur të ishin krijuar për telashe - ato janë 
shkaku i vërtetë i telasheve. Ata çdo ditë bëjnë 
nga një problem në shkollë. Ata janë 
provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë ju 
ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në terrenin 
sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. Rifonët 
gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë bota t'u 
kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.

-------------------------------------------------------------------

RIFONËT DHE TEFONËT

Ju, tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Ju jeni më të 
interesuar për të mësuar. 

Çdo gjë do të ishte e mrekullueshme në 
shkollën tuaj, nëse rifonët nuk do të ishin të 
pranishëm në të. Sikur të ishin krijuar për 
telashe - ato janë shkaku i vërtetë i telasheve. 
Ata çdo ditë bëjnë nga një problem në shkollë. 
Ata janë provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë 

ju ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në 
terrenin sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. 
Rifonët gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë 
bota t'u kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.
Vlerësimi do të zbatohet përmes diskutimeve 
plenare për çështjet vijuese:

1. Çfarë punuam sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuat?
4. Si mund ta zbatojmë atë që kemi mësuar 
në jetën tonë të përditshme?

Konkluzione:
Njerëzit kanë tendencë të përjetojnë dhe 
përshkruajnë veten ose anëtarët e grupit të 
tyre në një dritë pozitive, shpesh duke krijuar 
një imazh ideal në të cilin përfaqësuesit e 
ndonjë grupi tjetër përjetohen dhe 
përshkruhen në një dritë negative. Kjo 
kontribuon në forcimin e stereotipave dhe 
paragjykimeve ndaj njëri-tjetrit dhe anasjelltas. 
Mesazhet që marrim nga më të rinjtë si në 
shtëpi dhe në shkollë (mësues, 
bashkëmoshatarë) dhe nga media, 
kontribuojnë në krijimin e një imazhi negativ të 
të tjerëve. Prirja e përgjithshme është që 
gjithmonë të fajësojmë "të tjerët" dhe t'i 
fajësojmë ata për gjithçka, madje pa 
identifikuar pjesën e përgjegjësisë tek dikush 
(një grup). 
Përzgjedhja e punëtorive multikulturore për 
shkollat fillore dhe të mesme - UNICEF (f. 
34-35)

https://www.unicef.org/northmacedonia/repo
rts/multicultural-workshops-elementary-and-s
econdary-schools

Emri i sesionit 
Kohëzgjatja
Qëllimi i sesionit

Detyrat e sesionit

Rezultatet e pritura:

Udhëzime për realizim

Diskriminimi dhe të Drejtat e Njeriut
90 minuta
Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat e 
njeriut dhe realiteti në vendin ku jetojmë.
• Promovimi i empatisë për të tjerët që  
 janë ndryshe
• Rritja e ndërgjegjësimit për mundësitë  
 e pabarabarta në shoqëri.
• Kultivimi i kuptueshmërisë së    
 pasojave të mundshme personale të  
 përkatësisë në pakica të caktuara   
 shoqërore ose grupe kulturore
• Të dihet më shumë rreth diskriminimit  
 dhe realitetit në vendin ku ata jetojnë
Prezantoni aktivitetin duke i pyetur 
pjesëmarrësit nëse ndonjëherë kanë 
imagjinuar të kenë qenë dikush tjetër. 
Kërkoni shembuj. Shpjegoni se në këtë 
aktivitet ata gjithashtu do të imagjinojnë se 
janë dikush tjetër.
Secili pjesëmarrës merr një letër me rol në të 
cilën duhet të imagjinojnë veten.
Rolet janë si më poshtë: Migrant i 
padëshirueshëm, Femër punonjëse seksi, 
Mashkull Punonjës seksi, Anëtar i 
Komunitetit Rom, Grua Shtatzënë e 
Pastrehë, Politikan Lokal, Djali i pronarit të 
Bankës Kombëtare, Vajza e pronarit të 
Bankës Kombëtare, Person i famshëm me 
HIV+, Adoleshent transseksual, person i ri i 
papunë, Person i moshuar me aftësi të 
kufizuara, Vullnetar ndërkombëtar, Punëtor 
i ri, I rritur që sapo ka humbur punën, Njeri i 
famshëm, homoseksual 40-vjeçar, anëtar i 
një familjeje tradicionalisht fetare.
Pasi do të marrin rolet e tyre, kërkoni nga 
pjesëmarrësit të mbyllin sytë.

1. Krijoni një atmosferë të qetë me një  
 muzikë të butë në sfond. Përndryshe,  
 kërkoni qetësi nga pjesëmarrësit.
2. Ndani fletët e roleve rastësisht, një për  
 secilin pjesëmarrës. U thoni që t’i   
 mbajnë për vete dhe të mos ia   
 tregojnë askujt tjetër.
3. I ftoni të ulen (mundësisht në    
 dysheme) dhe të lexojnë fletën e tyre  
 të rolit.
4. Pastaj kërkoni që të hyjnë në role. 

Sindihmë, lexoni disa nga pyetjet e 
mëposhtme, me pushim ndërmjet secilës, për 
t'u dhënë pjesëmarrësve mundësinë të 
reflektojnë dhe ndërtojnë pamje për veten e 
tyre dhe jetët e tyre:
Si ka qenë fëmijëria juaj? Në çfarë shtëpie 
jetoni? Çfarë lojërash keni luajtur? Çfarë 
punojnë prindërit tuaj? Si duket tani jeta juaj e 
përditshme? Ku shoqëroheni? Çfarë bëni në 
mëngjes, pasdite dhe në mbrëmje? 
5. Tani kërkojuni pjesëmarrësve të    
 heshtin absolutisht ndërsa    
 rreshtohen pranë njëri-tjetrit 
 (si në vijën e fillimit).
6. Tregojuni pjesëmarrësve se do të   
 lexoni një listë të situatave dhe   
 ngjarjeve. Sa herë që ata mund të   
 mund t'i përgjigjen me"po" një   
 deklarate, do të duhet të bëjnë një hap  
 përpara. Përndryshe, ata duhet të   
 qëndrojnë aty ku janë dhe të mos   
 lëvizin.
7. Lexoni situatat një nga një. Bëni pauzë  
 midis çdo deklarate për t'i lejuar   
 njerëzit të shkojnë përpara dhe të   
 shikojnë përreth për të parë    
 pozicionin e tyre në lidhje me të tjerët.
8. Në fund, kërkoni të gjithë të    
 përcaktojnë pozicionet e tyre    
 përfundimtare. Pastaj u jepni atyre   
 disa minuta që të dalin nga roli   
 përpara diskutimit të debrifing-ut   
 plenar.
Deklaratat që duhen lexuar
1. Ju dhe familja juaj keni para të   
 mjaftueshme për nevojat tuaja.
2. Ju keni qenë përballë një situate në të  
 cilën duhej të fshihnit identitetin tuaj.
3. Ju nuk po ngacmoheni ose    
 përjashtoheni për shkak të pamjes   
 tuaj të ndryshme ose paaftësisë.
4. Njerëzit me të cilët jetoni kërkojnë   
 mendimin tuaj për vendimet kryesore  
 që ju prekin.
5. Ju shkoni në shkollë dhe merrni pjesë  
 në klube dhe sporte pas shkollore.
6. Nuk keni frikë të ndaloheni nga   
 policia.
7. Jetoni me të rritur që ju duan dhe   
 gjithmonë i kanë interesat tuaja më të  
 rëndësishme në zemër.
8. Ju kurrë nuk jeni ndjerë i diskriminuar  
 për shkak të prejardhjes, fesë ose   

 kulturës së prindërve tuaj.
9. Keni qasje në kujdes mjekësor.
10. Ju dhe prindërit tuaj shkoni me   
 pushime për çdo vit një herë në vit.
11. Kur të jeni më të rritur, mund të   
 shkoni në universitet ose të zgjidhni  
 profesionin që dëshironi.
12. Mos kini frikë se do të ngacmoheni   
 ose sulmoheni në rrugë, në shkollë   
 ose në shtëpi.
13. Prindërit tuaj dhe prindërit e tyre,   
 madje edhe prindërit e prindërve të   
 tyre, të gjithë kanë lindur në këtë   
 shtet.
14. Fitoni rroba dhe këpucë të reja sa herë  
 që keni nevojë për to.
15. Ju ndërveproni me njerëz me    
 prejardhje të ndryshme fetare ose   
 etnike.
16. Ju mund të votoni në zgjedhjet   
 shtetërore dhe lokale.
17. Ju besoni se do të keni një të ardhme  
 të lumtur.
18. Ju mendoni se aftësia juaj respektohet  
 në shoqërinë në të cilën jetoni.
Përmbledhja e informacioneve: Filloni duke 
pyetur pjesëmarrësit se çfarë ka ndodhur dhe 
si janë ndjerë ata rreth aktivitetit dhe më pas 
vazhdoni të flisni për problemet që kanë lindur 
dhe për atë që kanë mësuar.
1. Si u ndien ata kur ecnin përpara, ose  
 kur nuk ecën përpara?
2. Për ata që shpesh kanë ecur përpara,  
 në cilën pikë ata filluan të vërenin se të  
 tjerët nuk po lëvizin aq shpejt sa ata?
3. A e ndiente ndokush se kishte raste   
 kur të drejtat e tyre themelore të   
 njeriut ishin injoruar?
4. A mund pjesëmarrësit t'i supozojnë   
 rolet mes vete? (Lërini t'i zbulojnë rolet  
 e tyre gjatë kësaj pjese të diskutimit).
5. Sa e lehtë apo e vështirë ishte të luash  
 role të ndryshme? Si e imagjinuan ata  
 personin në rolin e të cilit ishin?
6. A e pasqyron ushtrimi në ndonjë   
 mënyrë shoqërinë? Si?
7. Cilat të drejta të njeriut janë në rrezik  
 për secilin nga rolet? A mundet dikush  
 të thotë që të drejtat e tij njerëzore   
 nuk janë respektuar, ose se nuk kanë  
 pasur qasje në to?
8. Cilat janë hapat e parë që duhet të   
 ndërmerren për të adresuar pabarazitë 

në shoqëri?
Prezantim ndërveprues për prezantimin e të 
Drejtave të Njeriut, për zhvillimin e tyre dhe të 
drejtat e ndryshme të njeriut.
Letrat me rolet
Hapësirë e hapur (dhomë e madhe ose jashtë)
Pas përmbledhjes së aktivitetit, vlerësimi i këtij 
sesioni do të zbatohet duke shprehur ndjenjat 
e pjesëmarrësve me një fjalë: si u ndien ata 
gjatë këtij sesioni?
Frymëzim nga Busulla: Manual për edukimin 
për të drejtat e njeriut për të rinjtë, Këshilli i 
Evropës 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-s
tep-forward 



Multikulturalizmi
90 minuta
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor midis pjesëmarrësve.
Zhvillimi i vetëdijes për rëndësinë e identitetit 
kulturor.
Zhvillimi i vetëdijes për pasojat e dëmshme të 
përpjekjeve të një kulture për t'iu imponuar një 
kulture tjetër.
Njihuni me "të tjerët"
Udhëzimet
Pjesëmarrësit marrin një tekst nga materialet: 
"Tefoni dhe Rifoni" ose "Rifoni dhe Tefoni". 
Vëmendje i kushtohet faktit që gjysma e 
pjesëmarrësve ulen pranë njëri-tjetrit dhe në 
mënyrë të padukshme marrin versionin 
"Tefonët dhe Rifonët", dhe pjesa tjetër e 
pjesëmarrësve marrin versionin "Rifonët dhe 
Tefonët". Pasi të gjithë të kenë lexuar tekstin, 
pjesëmarrësit ndahen në katër grupe, nga të 
cilët dy grupe janë ato me "Telefonët dhe 
Rifonët" dhe dy të tjerët me "Rifonët dhe 
Tefonët". Secili grup merr dy fletë letre të 
formatit A-3 dhe markerë, me detyrën që të 
vizatojnë një Tefon dhe një Rifon. Më në fund, 
vizatimet vendosen në tabelë, me Tefonët në 
njërën anë dhe Rifonët në anën tjetër. 

Diskutim
1. A janë të njëjtë Tefonët nga vizatimet? A  
 janë Rifonët të njëjtë? 
2. Pse Tefonët ose Rifonët ndryshojnë nga  
 njëri-tjetri në grupet e tyre?
3. Kush është autori i tekstit "Tefonët dhe  
 Rifonët", dhe kush është autori i tekstit  
 "Rifonët dhe Tefonët"?
4. Pse Tefonët dhe Rifonët paraqesin veten  
 dhe të tjerët në mënyrë të tillë?
5. A janë Tefonët dhe Rifonët të pranishëm  
 në jetën e përditshme? A mund të   
 ilustrohet kjo me një shembull?
Materialet për pjesëmarrësit: Tefonët dhe 
Rifonët ose Rifonët dhe Tefonët - një pjesë për 
secilin pjesëmarrës (një pjesë për gjysmën, 
pjesa tjetër për gjysmën tjetër të 
pjesëmarrësve).
Letër me format A-3 - nga dy fletë për secilin 
grup.
Kreonë- aq komplete sa ka grupe.

Material për pjesëmarrësit

TELEFONËT DHE RIFONËT

Ju, Tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Çdo gjë do 
të ishte e mrekullueshme në shkollën tuaj, 
nëse rifonët nuk do të ishin të pranishëm në të. 
Sikur të ishin krijuar për telashe - ato janë 
shkaku i vërtetë i telasheve. Ata çdo ditë bëjnë 
nga një problem në shkollë. Ata janë 
provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë ju 
ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në terrenin 
sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. Rifonët 
gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë bota t'u 
kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.

-------------------------------------------------------------------

RIFONËT DHE TEFONËT

Ju, tefonët, jeni studentë në Shkollën e Mesme 
"Shpresa". Ju ndiheni mirë dhe interesant në 
shkollë. Ju ndihmoni njëri-tjetrin, veçanërisht 
ata në nevojë, dhe kur ndodh padrejtësia, 
gjithmonë reagoni. Ju jeni shumë punëtor dhe 
të përkushtuar dhe gjithmonë përpiqeni ta 
bëni shkollën një vend më të mirë për të jetuar, 
i respektoni mësuesit, silleni mirë, jeni 
gjithmonë të gëzuar dhe paqësor. Ju jeni më të 
interesuar për të mësuar. 

Çdo gjë do të ishte e mrekullueshme në 
shkollën tuaj, nëse rifonët nuk do të ishin të 
pranishëm në të. Sikur të ishin krijuar për 
telashe - ato janë shkaku i vërtetë i telasheve. 
Ata çdo ditë bëjnë nga një problem në shkollë. 
Ata janë provokatorë të vërtetë dhe gjithmonë 

ju ngacmojnë ju tefonët. Kur ata vijnë në 
terrenin sportiv, ju tefonët duhet të largoheni. 
Rifonët gjithnjë janë të mrrolur, sikur e gjithë 
bota t'u kishte fajin. Ata luajnë në mënyrë të 
pandershme, janë dembelë dhe nuk i 
respektojnë as mësuesit. Kur diçka dëmtohet 
në shkollë, dhe pa fjalë dihet që ata e kanë 
bërë atë, por edhe atëherë të gjithë vuajnë, 
përfshirë edhe ju. Në çantat e shpinës atyre 
mund tu gjenden sende që përdoren për tu 
rrahur dhe për të bërë telashe, por librat nuk 
mund tu gjenden.
Vlerësimi do të zbatohet përmes diskutimeve 
plenare për çështjet vijuese:

1. Çfarë punuam sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuat?
4. Si mund ta zbatojmë atë që kemi mësuar 
në jetën tonë të përditshme?

Konkluzione:
Njerëzit kanë tendencë të përjetojnë dhe 
përshkruajnë veten ose anëtarët e grupit të 
tyre në një dritë pozitive, shpesh duke krijuar 
një imazh ideal në të cilin përfaqësuesit e 
ndonjë grupi tjetër përjetohen dhe 
përshkruhen në një dritë negative. Kjo 
kontribuon në forcimin e stereotipave dhe 
paragjykimeve ndaj njëri-tjetrit dhe anasjelltas. 
Mesazhet që marrim nga më të rinjtë si në 
shtëpi dhe në shkollë (mësues, 
bashkëmoshatarë) dhe nga media, 
kontribuojnë në krijimin e një imazhi negativ të 
të tjerëve. Prirja e përgjithshme është që 
gjithmonë të fajësojmë "të tjerët" dhe t'i 
fajësojmë ata për gjithçka, madje pa 
identifikuar pjesën e përgjegjësisë tek dikush 
(një grup). 
Përzgjedhja e punëtorive multikulturore për 
shkollat fillore dhe të mesme - UNICEF (f. 
34-35)

https://www.unicef.org/northmacedonia/repo
rts/multicultural-workshops-elementary-and-s
econdary-schools

Diskriminimi dhe të Drejtat e Njeriut
90 minuta
Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat e 
njeriut dhe realiteti në vendin ku jetojmë.
• Promovimi i empatisë për të tjerët që  
 janë ndryshe
• Rritja e ndërgjegjësimit për mundësitë  
 e pabarabarta në shoqëri.
• Kultivimi i kuptueshmërisë së    
 pasojave të mundshme personale të  
 përkatësisë në pakica të caktuara   
 shoqërore ose grupe kulturore
• Të dihet më shumë rreth diskriminimit  
 dhe realitetit në vendin ku ata jetojnë
Prezantoni aktivitetin duke i pyetur 
pjesëmarrësit nëse ndonjëherë kanë 
imagjinuar të kenë qenë dikush tjetër. 
Kërkoni shembuj. Shpjegoni se në këtë 
aktivitet ata gjithashtu do të imagjinojnë se 
janë dikush tjetër.
Secili pjesëmarrës merr një letër me rol në të 
cilën duhet të imagjinojnë veten.
Rolet janë si më poshtë: Migrant i 
padëshirueshëm, Femër punonjëse seksi, 
Mashkull Punonjës seksi, Anëtar i 
Komunitetit Rom, Grua Shtatzënë e 
Pastrehë, Politikan Lokal, Djali i pronarit të 
Bankës Kombëtare, Vajza e pronarit të 
Bankës Kombëtare, Person i famshëm me 
HIV+, Adoleshent transseksual, person i ri i 
papunë, Person i moshuar me aftësi të 
kufizuara, Vullnetar ndërkombëtar, Punëtor 
i ri, I rritur që sapo ka humbur punën, Njeri i 
famshëm, homoseksual 40-vjeçar, anëtar i 
një familjeje tradicionalisht fetare.
Pasi do të marrin rolet e tyre, kërkoni nga 
pjesëmarrësit të mbyllin sytë.

1. Krijoni një atmosferë të qetë me një  
 muzikë të butë në sfond. Përndryshe,  
 kërkoni qetësi nga pjesëmarrësit.
2. Ndani fletët e roleve rastësisht, një për  
 secilin pjesëmarrës. U thoni që t’i   
 mbajnë për vete dhe të mos ia   
 tregojnë askujt tjetër.
3. I ftoni të ulen (mundësisht në    
 dysheme) dhe të lexojnë fletën e tyre  
 të rolit.
4. Pastaj kërkoni që të hyjnë në role. 

Sindihmë, lexoni disa nga pyetjet e 
mëposhtme, me pushim ndërmjet secilës, për 
t'u dhënë pjesëmarrësve mundësinë të 
reflektojnë dhe ndërtojnë pamje për veten e 
tyre dhe jetët e tyre:
Si ka qenë fëmijëria juaj? Në çfarë shtëpie 
jetoni? Çfarë lojërash keni luajtur? Çfarë 
punojnë prindërit tuaj? Si duket tani jeta juaj e 
përditshme? Ku shoqëroheni? Çfarë bëni në 
mëngjes, pasdite dhe në mbrëmje? 
5. Tani kërkojuni pjesëmarrësve të    
 heshtin absolutisht ndërsa    
 rreshtohen pranë njëri-tjetrit 
 (si në vijën e fillimit).
6. Tregojuni pjesëmarrësve se do të   
 lexoni një listë të situatave dhe   
 ngjarjeve. Sa herë që ata mund të   
 mund t'i përgjigjen me"po" një   
 deklarate, do të duhet të bëjnë një hap  
 përpara. Përndryshe, ata duhet të   
 qëndrojnë aty ku janë dhe të mos   
 lëvizin.
7. Lexoni situatat një nga një. Bëni pauzë  
 midis çdo deklarate për t'i lejuar   
 njerëzit të shkojnë përpara dhe të   
 shikojnë përreth për të parë    
 pozicionin e tyre në lidhje me të tjerët.
8. Në fund, kërkoni të gjithë të    
 përcaktojnë pozicionet e tyre    
 përfundimtare. Pastaj u jepni atyre   
 disa minuta që të dalin nga roli   
 përpara diskutimit të debrifing-ut   
 plenar.
Deklaratat që duhen lexuar
1. Ju dhe familja juaj keni para të   
 mjaftueshme për nevojat tuaja.
2. Ju keni qenë përballë një situate në të  
 cilën duhej të fshihnit identitetin tuaj.
3. Ju nuk po ngacmoheni ose    
 përjashtoheni për shkak të pamjes   
 tuaj të ndryshme ose paaftësisë.
4. Njerëzit me të cilët jetoni kërkojnë   
 mendimin tuaj për vendimet kryesore  
 që ju prekin.
5. Ju shkoni në shkollë dhe merrni pjesë  
 në klube dhe sporte pas shkollore.
6. Nuk keni frikë të ndaloheni nga   
 policia.
7. Jetoni me të rritur që ju duan dhe   
 gjithmonë i kanë interesat tuaja më të  
 rëndësishme në zemër.
8. Ju kurrë nuk jeni ndjerë i diskriminuar  
 për shkak të prejardhjes, fesë ose   

 kulturës së prindërve tuaj.
9. Keni qasje në kujdes mjekësor.
10. Ju dhe prindërit tuaj shkoni me   
 pushime për çdo vit një herë në vit.
11. Kur të jeni më të rritur, mund të   
 shkoni në universitet ose të zgjidhni  
 profesionin që dëshironi.
12. Mos kini frikë se do të ngacmoheni   
 ose sulmoheni në rrugë, në shkollë   
 ose në shtëpi.
13. Prindërit tuaj dhe prindërit e tyre,   
 madje edhe prindërit e prindërve të   
 tyre, të gjithë kanë lindur në këtë   
 shtet.
14. Fitoni rroba dhe këpucë të reja sa herë  
 që keni nevojë për to.
15. Ju ndërveproni me njerëz me    
 prejardhje të ndryshme fetare ose   
 etnike.
16. Ju mund të votoni në zgjedhjet   
 shtetërore dhe lokale.
17. Ju besoni se do të keni një të ardhme  
 të lumtur.
18. Ju mendoni se aftësia juaj respektohet  
 në shoqërinë në të cilën jetoni.
Përmbledhja e informacioneve: Filloni duke 
pyetur pjesëmarrësit se çfarë ka ndodhur dhe 
si janë ndjerë ata rreth aktivitetit dhe më pas 
vazhdoni të flisni për problemet që kanë lindur 
dhe për atë që kanë mësuar.
1. Si u ndien ata kur ecnin përpara, ose  
 kur nuk ecën përpara?
2. Për ata që shpesh kanë ecur përpara,  
 në cilën pikë ata filluan të vërenin se të  
 tjerët nuk po lëvizin aq shpejt sa ata?
3. A e ndiente ndokush se kishte raste   
 kur të drejtat e tyre themelore të   
 njeriut ishin injoruar?
4. A mund pjesëmarrësit t'i supozojnë   
 rolet mes vete? (Lërini t'i zbulojnë rolet  
 e tyre gjatë kësaj pjese të diskutimit).
5. Sa e lehtë apo e vështirë ishte të luash  
 role të ndryshme? Si e imagjinuan ata  
 personin në rolin e të cilit ishin?
6. A e pasqyron ushtrimi në ndonjë   
 mënyrë shoqërinë? Si?
7. Cilat të drejta të njeriut janë në rrezik  
 për secilin nga rolet? A mundet dikush  
 të thotë që të drejtat e tij njerëzore   
 nuk janë respektuar, ose se nuk kanë  
 pasur qasje në to?
8. Cilat janë hapat e parë që duhet të   
 ndërmerren për të adresuar pabarazitë 

në shoqëri?
Prezantim ndërveprues për prezantimin e të 
Drejtave të Njeriut, për zhvillimin e tyre dhe të 
drejtat e ndryshme të njeriut.
Letrat me rolet
Hapësirë e hapur (dhomë e madhe ose jashtë)
Pas përmbledhjes së aktivitetit, vlerësimi i këtij 
sesioni do të zbatohet duke shprehur ndjenjat 
e pjesëmarrësve me një fjalë: si u ndien ata 
gjatë këtij sesioni?
Frymëzim nga Busulla: Manual për edukimin 
për të drejtat e njeriut për të rinjtë, Këshilli i 
Evropës 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-s
tep-forward 



Diskriminimi dhe të Drejtat e Njeriut
90 minuta
Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat e 
njeriut dhe realiteti në vendin ku jetojmë.
• Promovimi i empatisë për të tjerët që  
 janë ndryshe
• Rritja e ndërgjegjësimit për mundësitë  
 e pabarabarta në shoqëri.
• Kultivimi i kuptueshmërisë së    
 pasojave të mundshme personale të  
 përkatësisë në pakica të caktuara   
 shoqërore ose grupe kulturore
• Të dihet më shumë rreth diskriminimit  
 dhe realitetit në vendin ku ata jetojnë
Prezantoni aktivitetin duke i pyetur 
pjesëmarrësit nëse ndonjëherë kanë 
imagjinuar të kenë qenë dikush tjetër. 
Kërkoni shembuj. Shpjegoni se në këtë 
aktivitet ata gjithashtu do të imagjinojnë se 
janë dikush tjetër.
Secili pjesëmarrës merr një letër me rol në të 
cilën duhet të imagjinojnë veten.
Rolet janë si më poshtë: Migrant i 
padëshirueshëm, Femër punonjëse seksi, 
Mashkull Punonjës seksi, Anëtar i 
Komunitetit Rom, Grua Shtatzënë e 
Pastrehë, Politikan Lokal, Djali i pronarit të 
Bankës Kombëtare, Vajza e pronarit të 
Bankës Kombëtare, Person i famshëm me 
HIV+, Adoleshent transseksual, person i ri i 
papunë, Person i moshuar me aftësi të 
kufizuara, Vullnetar ndërkombëtar, Punëtor 
i ri, I rritur që sapo ka humbur punën, Njeri i 
famshëm, homoseksual 40-vjeçar, anëtar i 
një familjeje tradicionalisht fetare.
Pasi do të marrin rolet e tyre, kërkoni nga 
pjesëmarrësit të mbyllin sytë.

1. Krijoni një atmosferë të qetë me një  
 muzikë të butë në sfond. Përndryshe,  
 kërkoni qetësi nga pjesëmarrësit.
2. Ndani fletët e roleve rastësisht, një për  
 secilin pjesëmarrës. U thoni që t’i   
 mbajnë për vete dhe të mos ia   
 tregojnë askujt tjetër.
3. I ftoni të ulen (mundësisht në    
 dysheme) dhe të lexojnë fletën e tyre  
 të rolit.
4. Pastaj kërkoni që të hyjnë në role. 

Sindihmë, lexoni disa nga pyetjet e 
mëposhtme, me pushim ndërmjet secilës, për 
t'u dhënë pjesëmarrësve mundësinë të 
reflektojnë dhe ndërtojnë pamje për veten e 
tyre dhe jetët e tyre:
Si ka qenë fëmijëria juaj? Në çfarë shtëpie 
jetoni? Çfarë lojërash keni luajtur? Çfarë 
punojnë prindërit tuaj? Si duket tani jeta juaj e 
përditshme? Ku shoqëroheni? Çfarë bëni në 
mëngjes, pasdite dhe në mbrëmje? 
5. Tani kërkojuni pjesëmarrësve të    
 heshtin absolutisht ndërsa    
 rreshtohen pranë njëri-tjetrit 
 (si në vijën e fillimit).
6. Tregojuni pjesëmarrësve se do të   
 lexoni një listë të situatave dhe   
 ngjarjeve. Sa herë që ata mund të   
 mund t'i përgjigjen me"po" një   
 deklarate, do të duhet të bëjnë një hap  
 përpara. Përndryshe, ata duhet të   
 qëndrojnë aty ku janë dhe të mos   
 lëvizin.
7. Lexoni situatat një nga një. Bëni pauzë  
 midis çdo deklarate për t'i lejuar   
 njerëzit të shkojnë përpara dhe të   
 shikojnë përreth për të parë    
 pozicionin e tyre në lidhje me të tjerët.
8. Në fund, kërkoni të gjithë të    
 përcaktojnë pozicionet e tyre    
 përfundimtare. Pastaj u jepni atyre   
 disa minuta që të dalin nga roli   
 përpara diskutimit të debrifing-ut   
 plenar.
Deklaratat që duhen lexuar
1. Ju dhe familja juaj keni para të   
 mjaftueshme për nevojat tuaja.
2. Ju keni qenë përballë një situate në të  
 cilën duhej të fshihnit identitetin tuaj.
3. Ju nuk po ngacmoheni ose    
 përjashtoheni për shkak të pamjes   
 tuaj të ndryshme ose paaftësisë.
4. Njerëzit me të cilët jetoni kërkojnë   
 mendimin tuaj për vendimet kryesore  
 që ju prekin.
5. Ju shkoni në shkollë dhe merrni pjesë  
 në klube dhe sporte pas shkollore.
6. Nuk keni frikë të ndaloheni nga   
 policia.
7. Jetoni me të rritur që ju duan dhe   
 gjithmonë i kanë interesat tuaja më të  
 rëndësishme në zemër.
8. Ju kurrë nuk jeni ndjerë i diskriminuar  
 për shkak të prejardhjes, fesë ose   

 kulturës së prindërve tuaj.
9. Keni qasje në kujdes mjekësor.
10. Ju dhe prindërit tuaj shkoni me   
 pushime për çdo vit një herë në vit.
11. Kur të jeni më të rritur, mund të   
 shkoni në universitet ose të zgjidhni  
 profesionin që dëshironi.
12. Mos kini frikë se do të ngacmoheni   
 ose sulmoheni në rrugë, në shkollë   
 ose në shtëpi.
13. Prindërit tuaj dhe prindërit e tyre,   
 madje edhe prindërit e prindërve të   
 tyre, të gjithë kanë lindur në këtë   
 shtet.
14. Fitoni rroba dhe këpucë të reja sa herë  
 që keni nevojë për to.
15. Ju ndërveproni me njerëz me    
 prejardhje të ndryshme fetare ose   
 etnike.
16. Ju mund të votoni në zgjedhjet   
 shtetërore dhe lokale.
17. Ju besoni se do të keni një të ardhme  
 të lumtur.
18. Ju mendoni se aftësia juaj respektohet  
 në shoqërinë në të cilën jetoni.
Përmbledhja e informacioneve: Filloni duke 
pyetur pjesëmarrësit se çfarë ka ndodhur dhe 
si janë ndjerë ata rreth aktivitetit dhe më pas 
vazhdoni të flisni për problemet që kanë lindur 
dhe për atë që kanë mësuar.
1. Si u ndien ata kur ecnin përpara, ose  
 kur nuk ecën përpara?
2. Për ata që shpesh kanë ecur përpara,  
 në cilën pikë ata filluan të vërenin se të  
 tjerët nuk po lëvizin aq shpejt sa ata?
3. A e ndiente ndokush se kishte raste   
 kur të drejtat e tyre themelore të   
 njeriut ishin injoruar?
4. A mund pjesëmarrësit t'i supozojnë   
 rolet mes vete? (Lërini t'i zbulojnë rolet  
 e tyre gjatë kësaj pjese të diskutimit).
5. Sa e lehtë apo e vështirë ishte të luash  
 role të ndryshme? Si e imagjinuan ata  
 personin në rolin e të cilit ishin?
6. A e pasqyron ushtrimi në ndonjë   
 mënyrë shoqërinë? Si?
7. Cilat të drejta të njeriut janë në rrezik  
 për secilin nga rolet? A mundet dikush  
 të thotë që të drejtat e tij njerëzore   
 nuk janë respektuar, ose se nuk kanë  
 pasur qasje në to?
8. Cilat janë hapat e parë që duhet të   
 ndërmerren për të adresuar pabarazitë 

në shoqëri?
Prezantim ndërveprues për prezantimin e të 
Drejtave të Njeriut, për zhvillimin e tyre dhe të 
drejtat e ndryshme të njeriut.
Letrat me rolet
Hapësirë e hapur (dhomë e madhe ose jashtë)
Pas përmbledhjes së aktivitetit, vlerësimi i këtij 
sesioni do të zbatohet duke shprehur ndjenjat 
e pjesëmarrësve me një fjalë: si u ndien ata 
gjatë këtij sesioni?
Frymëzim nga Busulla: Manual për edukimin 
për të drejtat e njeriut për të rinjtë, Këshilli i 
Evropës 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-s
tep-forward 



Sesioni 3

Diskriminimi dhe të Drejtat e Njeriut
90 minuta
Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat e 
njeriut dhe realiteti në vendin ku jetojmë.
• Promovimi i empatisë për të tjerët që  
 janë ndryshe
• Rritja e ndërgjegjësimit për mundësitë  
 e pabarabarta në shoqëri.
• Kultivimi i kuptueshmërisë së    
 pasojave të mundshme personale të  
 përkatësisë në pakica të caktuara   
 shoqërore ose grupe kulturore
• Të dihet më shumë rreth diskriminimit  
 dhe realitetit në vendin ku ata jetojnë
Prezantoni aktivitetin duke i pyetur 
pjesëmarrësit nëse ndonjëherë kanë 
imagjinuar të kenë qenë dikush tjetër. 
Kërkoni shembuj. Shpjegoni se në këtë 
aktivitet ata gjithashtu do të imagjinojnë se 
janë dikush tjetër.
Secili pjesëmarrës merr një letër me rol në të 
cilën duhet të imagjinojnë veten.
Rolet janë si më poshtë: Migrant i 
padëshirueshëm, Femër punonjëse seksi, 
Mashkull Punonjës seksi, Anëtar i 
Komunitetit Rom, Grua Shtatzënë e 
Pastrehë, Politikan Lokal, Djali i pronarit të 
Bankës Kombëtare, Vajza e pronarit të 
Bankës Kombëtare, Person i famshëm me 
HIV+, Adoleshent transseksual, person i ri i 
papunë, Person i moshuar me aftësi të 
kufizuara, Vullnetar ndërkombëtar, Punëtor 
i ri, I rritur që sapo ka humbur punën, Njeri i 
famshëm, homoseksual 40-vjeçar, anëtar i 
një familjeje tradicionalisht fetare.
Pasi do të marrin rolet e tyre, kërkoni nga 
pjesëmarrësit të mbyllin sytë.

1. Krijoni një atmosferë të qetë me një  
 muzikë të butë në sfond. Përndryshe,  
 kërkoni qetësi nga pjesëmarrësit.
2. Ndani fletët e roleve rastësisht, një për  
 secilin pjesëmarrës. U thoni që t’i   
 mbajnë për vete dhe të mos ia   
 tregojnë askujt tjetër.
3. I ftoni të ulen (mundësisht në    
 dysheme) dhe të lexojnë fletën e tyre  
 të rolit.
4. Pastaj kërkoni që të hyjnë në role. 

Sindihmë, lexoni disa nga pyetjet e 
mëposhtme, me pushim ndërmjet secilës, për 
t'u dhënë pjesëmarrësve mundësinë të 
reflektojnë dhe ndërtojnë pamje për veten e 
tyre dhe jetët e tyre:
Si ka qenë fëmijëria juaj? Në çfarë shtëpie 
jetoni? Çfarë lojërash keni luajtur? Çfarë 
punojnë prindërit tuaj? Si duket tani jeta juaj e 
përditshme? Ku shoqëroheni? Çfarë bëni në 
mëngjes, pasdite dhe në mbrëmje? 
5. Tani kërkojuni pjesëmarrësve të    
 heshtin absolutisht ndërsa    
 rreshtohen pranë njëri-tjetrit 
 (si në vijën e fillimit).
6. Tregojuni pjesëmarrësve se do të   
 lexoni një listë të situatave dhe   
 ngjarjeve. Sa herë që ata mund të   
 mund t'i përgjigjen me"po" një   
 deklarate, do të duhet të bëjnë një hap  
 përpara. Përndryshe, ata duhet të   
 qëndrojnë aty ku janë dhe të mos   
 lëvizin.
7. Lexoni situatat një nga një. Bëni pauzë  
 midis çdo deklarate për t'i lejuar   
 njerëzit të shkojnë përpara dhe të   
 shikojnë përreth për të parë    
 pozicionin e tyre në lidhje me të tjerët.
8. Në fund, kërkoni të gjithë të    
 përcaktojnë pozicionet e tyre    
 përfundimtare. Pastaj u jepni atyre   
 disa minuta që të dalin nga roli   
 përpara diskutimit të debrifing-ut   
 plenar.
Deklaratat që duhen lexuar
1. Ju dhe familja juaj keni para të   
 mjaftueshme për nevojat tuaja.
2. Ju keni qenë përballë një situate në të  
 cilën duhej të fshihnit identitetin tuaj.
3. Ju nuk po ngacmoheni ose    
 përjashtoheni për shkak të pamjes   
 tuaj të ndryshme ose paaftësisë.
4. Njerëzit me të cilët jetoni kërkojnë   
 mendimin tuaj për vendimet kryesore  
 që ju prekin.
5. Ju shkoni në shkollë dhe merrni pjesë  
 në klube dhe sporte pas shkollore.
6. Nuk keni frikë të ndaloheni nga   
 policia.
7. Jetoni me të rritur që ju duan dhe   
 gjithmonë i kanë interesat tuaja më të  
 rëndësishme në zemër.
8. Ju kurrë nuk jeni ndjerë i diskriminuar  
 për shkak të prejardhjes, fesë ose   

 kulturës së prindërve tuaj.
9. Keni qasje në kujdes mjekësor.
10. Ju dhe prindërit tuaj shkoni me   
 pushime për çdo vit një herë në vit.
11. Kur të jeni më të rritur, mund të   
 shkoni në universitet ose të zgjidhni  
 profesionin që dëshironi.
12. Mos kini frikë se do të ngacmoheni   
 ose sulmoheni në rrugë, në shkollë   
 ose në shtëpi.
13. Prindërit tuaj dhe prindërit e tyre,   
 madje edhe prindërit e prindërve të   
 tyre, të gjithë kanë lindur në këtë   
 shtet.
14. Fitoni rroba dhe këpucë të reja sa herë  
 që keni nevojë për to.
15. Ju ndërveproni me njerëz me    
 prejardhje të ndryshme fetare ose   
 etnike.
16. Ju mund të votoni në zgjedhjet   
 shtetërore dhe lokale.
17. Ju besoni se do të keni një të ardhme  
 të lumtur.
18. Ju mendoni se aftësia juaj respektohet  
 në shoqërinë në të cilën jetoni.
Përmbledhja e informacioneve: Filloni duke 
pyetur pjesëmarrësit se çfarë ka ndodhur dhe 
si janë ndjerë ata rreth aktivitetit dhe më pas 
vazhdoni të flisni për problemet që kanë lindur 
dhe për atë që kanë mësuar.
1. Si u ndien ata kur ecnin përpara, ose  
 kur nuk ecën përpara?
2. Për ata që shpesh kanë ecur përpara,  
 në cilën pikë ata filluan të vërenin se të  
 tjerët nuk po lëvizin aq shpejt sa ata?
3. A e ndiente ndokush se kishte raste   
 kur të drejtat e tyre themelore të   
 njeriut ishin injoruar?
4. A mund pjesëmarrësit t'i supozojnë   
 rolet mes vete? (Lërini t'i zbulojnë rolet  
 e tyre gjatë kësaj pjese të diskutimit).
5. Sa e lehtë apo e vështirë ishte të luash  
 role të ndryshme? Si e imagjinuan ata  
 personin në rolin e të cilit ishin?
6. A e pasqyron ushtrimi në ndonjë   
 mënyrë shoqërinë? Si?
7. Cilat të drejta të njeriut janë në rrezik  
 për secilin nga rolet? A mundet dikush  
 të thotë që të drejtat e tij njerëzore   
 nuk janë respektuar, ose se nuk kanë  
 pasur qasje në to?
8. Cilat janë hapat e parë që duhet të   
 ndërmerren për të adresuar pabarazitë 

në shoqëri?
Prezantim ndërveprues për prezantimin e të 
Drejtave të Njeriut, për zhvillimin e tyre dhe të 
drejtat e ndryshme të njeriut.
Letrat me rolet
Hapësirë e hapur (dhomë e madhe ose jashtë)
Pas përmbledhjes së aktivitetit, vlerësimi i këtij 
sesioni do të zbatohet duke shprehur ndjenjat 
e pjesëmarrësve me një fjalë: si u ndien ata 
gjatë këtij sesioni?
Frymëzim nga Busulla: Manual për edukimin 
për të drejtat e njeriut për të rinjtë, Këshilli i 
Evropës 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-s
tep-forward 

Materialet e nevojshme 
Metoda e vlerësimit

Anekset dhe literaturë e dobishme: 

Emri i sesionit 
Kohëzgjatja
Qëllimi i sesionit

Detyrat e sesionit

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

Gjuha e urrejtjes
90 minuta
Rritja e ndërgjegjësimit për gjuhën e urrejtjes 
dhe pasojat e saj. 
• Të kuptuarit e lirisë së fjalës dhe gjuhës  
 së urrejtjes
• Nxjerrja në pah e koncepteve të   
 ngjashme
• Eksplorimi i sfidave të gjuhës së   
 urrejtjes
• Të kuptuarit e pasojave dhe efekteve të  
 prodhuara nga gjuha e urrejtjes
Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të 
shpjegojnë se çfarë do të thotë liri e fjalës dhe 
çfarë do të thotë gjuhë e urrejtjes, si dhe 
lidhshmërinë e tyre
Barometri i gjuhës së urrejtjes. Pjesëmarrësve 
u kërkohet të ngrihen dhe të mblidhen në një 
rreth. Në njërën anë ka një shenjë "Pajtohem", 
dhe në anën tjetër një shenjë "Nuk pajtohem". 
Më pas pjesëmarrësve u kërkohet një sërë 
pyetjesh/deklaratash dhe ata duhet të 
pozicionojnë veten. Pyetja lidhet me realitete 
të ndryshme të jetës së përditshme. Pas 
pozicionimit, vijon një diskutim i shkurtër për 
t'i paraqitur pikëpamjet e tyre dhe për të 
diskutuar se cila është përvoja e 
pjesëmarrësve të tjerë dhe pse ata janë duke 
qëndruar atje.
Deklaratat janë si më poshtë:
1. Nëse i them mikut tim, "peder, mos qaj,  
 nuk je vajzë." - është në rregull, kjo nuk  
 është gjuhë e urrejtjes.

2. Unë eci rrugës dhe shoh një grafit:   
 "Vdekja e       
 shqiptarëve/maqedonasve".    
 Shikoj nga ana tjetër dhe vazhdoj   
 rrugën pa reagim.
3. Para meje, një person sulmohet   
 verbalisht për shkak të besimeve të   
 saj fetare. Unë hesht dhe lutem të   
 mos më vërejnë.
4. Kaloj në rrugë dhe dikush më bërtet  
 nga ana tjetër: "Maqedonas i paaftë,  
 nuk do të kesh kurrë sukses". Unë   
 filloj një luftë me ta.
5. Ndërsa shikoja TV, dëgjoj një figurë   
 publike që në mënyrë të hapur   
 përhap gjuhën e urrejtjes. Unë zgjedh  
 ta ndërroj kanalin.
6. Në shtetin tonë ekziston liria e plotë e  
 fesë ose besimit.
7. Kam lexuar një postim në rrjetet   
 sociale që përhapte gjuhë urrejtjeje   
 dhe e raportova atë.

Pas përfundimit të të gjitha deklaratave, 
pjesëmarrësit do të kthehen në diskutimin 
plenar dhe do të fillojnë debriefing:

1. Si jeni ndjerë gjatë aktivitetit?
2. A përballeni me këtë në jetën e   
 përditshme?
3. A ju ishin deklaratat e njohura?
4. A do të kishit reaguar ndryshe nëse   
 do të gjendeshit përballë në një prej  
 atyre shembujve në jetën e    
 përditshme? Nëse po, pse?
Fasilitatori shpjegon se ata do të vazhdojnë 
me të njëjtën temë në sesionin e ardhshëm.
Fasilitatori shpjegon se ata do të vazhdojnë 
me të njëjtën temë në sesionin tjetër.
Letër, stilolapsa
Lustrimi do të lidhet me debrifing-un e 
sesionit 

Materialet e nevojshme 
Metoda e vlerësimit



Diskriminimi dhe të Drejtat e Njeriut
90 minuta
Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat e 
njeriut dhe realiteti në vendin ku jetojmë.
• Promovimi i empatisë për të tjerët që  
 janë ndryshe
• Rritja e ndërgjegjësimit për mundësitë  
 e pabarabarta në shoqëri.
• Kultivimi i kuptueshmërisë së    
 pasojave të mundshme personale të  
 përkatësisë në pakica të caktuara   
 shoqërore ose grupe kulturore
• Të dihet më shumë rreth diskriminimit  
 dhe realitetit në vendin ku ata jetojnë
Prezantoni aktivitetin duke i pyetur 
pjesëmarrësit nëse ndonjëherë kanë 
imagjinuar të kenë qenë dikush tjetër. 
Kërkoni shembuj. Shpjegoni se në këtë 
aktivitet ata gjithashtu do të imagjinojnë se 
janë dikush tjetër.
Secili pjesëmarrës merr një letër me rol në të 
cilën duhet të imagjinojnë veten.
Rolet janë si më poshtë: Migrant i 
padëshirueshëm, Femër punonjëse seksi, 
Mashkull Punonjës seksi, Anëtar i 
Komunitetit Rom, Grua Shtatzënë e 
Pastrehë, Politikan Lokal, Djali i pronarit të 
Bankës Kombëtare, Vajza e pronarit të 
Bankës Kombëtare, Person i famshëm me 
HIV+, Adoleshent transseksual, person i ri i 
papunë, Person i moshuar me aftësi të 
kufizuara, Vullnetar ndërkombëtar, Punëtor 
i ri, I rritur që sapo ka humbur punën, Njeri i 
famshëm, homoseksual 40-vjeçar, anëtar i 
një familjeje tradicionalisht fetare.
Pasi do të marrin rolet e tyre, kërkoni nga 
pjesëmarrësit të mbyllin sytë.

1. Krijoni një atmosferë të qetë me një  
 muzikë të butë në sfond. Përndryshe,  
 kërkoni qetësi nga pjesëmarrësit.
2. Ndani fletët e roleve rastësisht, një për  
 secilin pjesëmarrës. U thoni që t’i   
 mbajnë për vete dhe të mos ia   
 tregojnë askujt tjetër.
3. I ftoni të ulen (mundësisht në    
 dysheme) dhe të lexojnë fletën e tyre  
 të rolit.
4. Pastaj kërkoni që të hyjnë në role. 

Sindihmë, lexoni disa nga pyetjet e 
mëposhtme, me pushim ndërmjet secilës, për 
t'u dhënë pjesëmarrësve mundësinë të 
reflektojnë dhe ndërtojnë pamje për veten e 
tyre dhe jetët e tyre:
Si ka qenë fëmijëria juaj? Në çfarë shtëpie 
jetoni? Çfarë lojërash keni luajtur? Çfarë 
punojnë prindërit tuaj? Si duket tani jeta juaj e 
përditshme? Ku shoqëroheni? Çfarë bëni në 
mëngjes, pasdite dhe në mbrëmje? 
5. Tani kërkojuni pjesëmarrësve të    
 heshtin absolutisht ndërsa    
 rreshtohen pranë njëri-tjetrit 
 (si në vijën e fillimit).
6. Tregojuni pjesëmarrësve se do të   
 lexoni një listë të situatave dhe   
 ngjarjeve. Sa herë që ata mund të   
 mund t'i përgjigjen me"po" një   
 deklarate, do të duhet të bëjnë një hap  
 përpara. Përndryshe, ata duhet të   
 qëndrojnë aty ku janë dhe të mos   
 lëvizin.
7. Lexoni situatat një nga një. Bëni pauzë  
 midis çdo deklarate për t'i lejuar   
 njerëzit të shkojnë përpara dhe të   
 shikojnë përreth për të parë    
 pozicionin e tyre në lidhje me të tjerët.
8. Në fund, kërkoni të gjithë të    
 përcaktojnë pozicionet e tyre    
 përfundimtare. Pastaj u jepni atyre   
 disa minuta që të dalin nga roli   
 përpara diskutimit të debrifing-ut   
 plenar.
Deklaratat që duhen lexuar
1. Ju dhe familja juaj keni para të   
 mjaftueshme për nevojat tuaja.
2. Ju keni qenë përballë një situate në të  
 cilën duhej të fshihnit identitetin tuaj.
3. Ju nuk po ngacmoheni ose    
 përjashtoheni për shkak të pamjes   
 tuaj të ndryshme ose paaftësisë.
4. Njerëzit me të cilët jetoni kërkojnë   
 mendimin tuaj për vendimet kryesore  
 që ju prekin.
5. Ju shkoni në shkollë dhe merrni pjesë  
 në klube dhe sporte pas shkollore.
6. Nuk keni frikë të ndaloheni nga   
 policia.
7. Jetoni me të rritur që ju duan dhe   
 gjithmonë i kanë interesat tuaja më të  
 rëndësishme në zemër.
8. Ju kurrë nuk jeni ndjerë i diskriminuar  
 për shkak të prejardhjes, fesë ose   

 kulturës së prindërve tuaj.
9. Keni qasje në kujdes mjekësor.
10. Ju dhe prindërit tuaj shkoni me   
 pushime për çdo vit një herë në vit.
11. Kur të jeni më të rritur, mund të   
 shkoni në universitet ose të zgjidhni  
 profesionin që dëshironi.
12. Mos kini frikë se do të ngacmoheni   
 ose sulmoheni në rrugë, në shkollë   
 ose në shtëpi.
13. Prindërit tuaj dhe prindërit e tyre,   
 madje edhe prindërit e prindërve të   
 tyre, të gjithë kanë lindur në këtë   
 shtet.
14. Fitoni rroba dhe këpucë të reja sa herë  
 që keni nevojë për to.
15. Ju ndërveproni me njerëz me    
 prejardhje të ndryshme fetare ose   
 etnike.
16. Ju mund të votoni në zgjedhjet   
 shtetërore dhe lokale.
17. Ju besoni se do të keni një të ardhme  
 të lumtur.
18. Ju mendoni se aftësia juaj respektohet  
 në shoqërinë në të cilën jetoni.
Përmbledhja e informacioneve: Filloni duke 
pyetur pjesëmarrësit se çfarë ka ndodhur dhe 
si janë ndjerë ata rreth aktivitetit dhe më pas 
vazhdoni të flisni për problemet që kanë lindur 
dhe për atë që kanë mësuar.
1. Si u ndien ata kur ecnin përpara, ose  
 kur nuk ecën përpara?
2. Për ata që shpesh kanë ecur përpara,  
 në cilën pikë ata filluan të vërenin se të  
 tjerët nuk po lëvizin aq shpejt sa ata?
3. A e ndiente ndokush se kishte raste   
 kur të drejtat e tyre themelore të   
 njeriut ishin injoruar?
4. A mund pjesëmarrësit t'i supozojnë   
 rolet mes vete? (Lërini t'i zbulojnë rolet  
 e tyre gjatë kësaj pjese të diskutimit).
5. Sa e lehtë apo e vështirë ishte të luash  
 role të ndryshme? Si e imagjinuan ata  
 personin në rolin e të cilit ishin?
6. A e pasqyron ushtrimi në ndonjë   
 mënyrë shoqërinë? Si?
7. Cilat të drejta të njeriut janë në rrezik  
 për secilin nga rolet? A mundet dikush  
 të thotë që të drejtat e tij njerëzore   
 nuk janë respektuar, ose se nuk kanë  
 pasur qasje në to?
8. Cilat janë hapat e parë që duhet të   
 ndërmerren për të adresuar pabarazitë 

në shoqëri?
Prezantim ndërveprues për prezantimin e të 
Drejtave të Njeriut, për zhvillimin e tyre dhe të 
drejtat e ndryshme të njeriut.
Letrat me rolet
Hapësirë e hapur (dhomë e madhe ose jashtë)
Pas përmbledhjes së aktivitetit, vlerësimi i këtij 
sesioni do të zbatohet duke shprehur ndjenjat 
e pjesëmarrësve me një fjalë: si u ndien ata 
gjatë këtij sesioni?
Frymëzim nga Busulla: Manual për edukimin 
për të drejtat e njeriut për të rinjtë, Këshilli i 
Evropës 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-s
tep-forward 

Emri i sesionit 
Kohëzgjatja
Qëllimi i sesionit

Detyrat e sesionit

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

Gjuha e urrejtjes
90 minuta
Rritja e ndërgjegjësimit për gjuhën e urrejtjes 
dhe pasojat e saj. 
• Të kuptuarit e lirisë së fjalës dhe gjuhës  
 së urrejtjes
• Nxjerrja në pah e koncepteve të   
 ngjashme
• Eksplorimi i sfidave të gjuhës së   
 urrejtjes
• Të kuptuarit e pasojave dhe efekteve të  
 prodhuara nga gjuha e urrejtjes
Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të 
shpjegojnë se çfarë do të thotë liri e fjalës dhe 
çfarë do të thotë gjuhë e urrejtjes, si dhe 
lidhshmërinë e tyre
Barometri i gjuhës së urrejtjes. Pjesëmarrësve 
u kërkohet të ngrihen dhe të mblidhen në një 
rreth. Në njërën anë ka një shenjë "Pajtohem", 
dhe në anën tjetër një shenjë "Nuk pajtohem". 
Më pas pjesëmarrësve u kërkohet një sërë 
pyetjesh/deklaratash dhe ata duhet të 
pozicionojnë veten. Pyetja lidhet me realitete 
të ndryshme të jetës së përditshme. Pas 
pozicionimit, vijon një diskutim i shkurtër për 
t'i paraqitur pikëpamjet e tyre dhe për të 
diskutuar se cila është përvoja e 
pjesëmarrësve të tjerë dhe pse ata janë duke 
qëndruar atje.
Deklaratat janë si më poshtë:
1. Nëse i them mikut tim, "peder, mos qaj,  
 nuk je vajzë." - është në rregull, kjo nuk  
 është gjuhë e urrejtjes.

2. Unë eci rrugës dhe shoh një grafit:   
 "Vdekja e       
 shqiptarëve/maqedonasve".    
 Shikoj nga ana tjetër dhe vazhdoj   
 rrugën pa reagim.
3. Para meje, një person sulmohet   
 verbalisht për shkak të besimeve të   
 saj fetare. Unë hesht dhe lutem të   
 mos më vërejnë.
4. Kaloj në rrugë dhe dikush më bërtet  
 nga ana tjetër: "Maqedonas i paaftë,  
 nuk do të kesh kurrë sukses". Unë   
 filloj një luftë me ta.
5. Ndërsa shikoja TV, dëgjoj një figurë   
 publike që në mënyrë të hapur   
 përhap gjuhën e urrejtjes. Unë zgjedh  
 ta ndërroj kanalin.
6. Në shtetin tonë ekziston liria e plotë e  
 fesë ose besimit.
7. Kam lexuar një postim në rrjetet   
 sociale që përhapte gjuhë urrejtjeje   
 dhe e raportova atë.

Pas përfundimit të të gjitha deklaratave, 
pjesëmarrësit do të kthehen në diskutimin 
plenar dhe do të fillojnë debriefing:

1. Si jeni ndjerë gjatë aktivitetit?
2. A përballeni me këtë në jetën e   
 përditshme?
3. A ju ishin deklaratat e njohura?
4. A do të kishit reaguar ndryshe nëse   
 do të gjendeshit përballë në një prej  
 atyre shembujve në jetën e    
 përditshme? Nëse po, pse?
Fasilitatori shpjegon se ata do të vazhdojnë 
me të njëjtën temë në sesionin e ardhshëm.
Fasilitatori shpjegon se ata do të vazhdojnë 
me të njëjtën temë në sesionin tjetër.
Letër, stilolapsa
Lustrimi do të lidhet me debrifing-un e 
sesionit 

Materialet e nevojshme 
Metoda e vlerësimit



Sesioni 4

Diskriminimi dhe të Drejtat e Njeriut
90 minuta
Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat e 
njeriut dhe realiteti në vendin ku jetojmë.
• Promovimi i empatisë për të tjerët që  
 janë ndryshe
• Rritja e ndërgjegjësimit për mundësitë  
 e pabarabarta në shoqëri.
• Kultivimi i kuptueshmërisë së    
 pasojave të mundshme personale të  
 përkatësisë në pakica të caktuara   
 shoqërore ose grupe kulturore
• Të dihet më shumë rreth diskriminimit  
 dhe realitetit në vendin ku ata jetojnë
Prezantoni aktivitetin duke i pyetur 
pjesëmarrësit nëse ndonjëherë kanë 
imagjinuar të kenë qenë dikush tjetër. 
Kërkoni shembuj. Shpjegoni se në këtë 
aktivitet ata gjithashtu do të imagjinojnë se 
janë dikush tjetër.
Secili pjesëmarrës merr një letër me rol në të 
cilën duhet të imagjinojnë veten.
Rolet janë si më poshtë: Migrant i 
padëshirueshëm, Femër punonjëse seksi, 
Mashkull Punonjës seksi, Anëtar i 
Komunitetit Rom, Grua Shtatzënë e 
Pastrehë, Politikan Lokal, Djali i pronarit të 
Bankës Kombëtare, Vajza e pronarit të 
Bankës Kombëtare, Person i famshëm me 
HIV+, Adoleshent transseksual, person i ri i 
papunë, Person i moshuar me aftësi të 
kufizuara, Vullnetar ndërkombëtar, Punëtor 
i ri, I rritur që sapo ka humbur punën, Njeri i 
famshëm, homoseksual 40-vjeçar, anëtar i 
një familjeje tradicionalisht fetare.
Pasi do të marrin rolet e tyre, kërkoni nga 
pjesëmarrësit të mbyllin sytë.

1. Krijoni një atmosferë të qetë me një  
 muzikë të butë në sfond. Përndryshe,  
 kërkoni qetësi nga pjesëmarrësit.
2. Ndani fletët e roleve rastësisht, një për  
 secilin pjesëmarrës. U thoni që t’i   
 mbajnë për vete dhe të mos ia   
 tregojnë askujt tjetër.
3. I ftoni të ulen (mundësisht në    
 dysheme) dhe të lexojnë fletën e tyre  
 të rolit.
4. Pastaj kërkoni që të hyjnë në role. 

Sindihmë, lexoni disa nga pyetjet e 
mëposhtme, me pushim ndërmjet secilës, për 
t'u dhënë pjesëmarrësve mundësinë të 
reflektojnë dhe ndërtojnë pamje për veten e 
tyre dhe jetët e tyre:
Si ka qenë fëmijëria juaj? Në çfarë shtëpie 
jetoni? Çfarë lojërash keni luajtur? Çfarë 
punojnë prindërit tuaj? Si duket tani jeta juaj e 
përditshme? Ku shoqëroheni? Çfarë bëni në 
mëngjes, pasdite dhe në mbrëmje? 
5. Tani kërkojuni pjesëmarrësve të    
 heshtin absolutisht ndërsa    
 rreshtohen pranë njëri-tjetrit 
 (si në vijën e fillimit).
6. Tregojuni pjesëmarrësve se do të   
 lexoni një listë të situatave dhe   
 ngjarjeve. Sa herë që ata mund të   
 mund t'i përgjigjen me"po" një   
 deklarate, do të duhet të bëjnë një hap  
 përpara. Përndryshe, ata duhet të   
 qëndrojnë aty ku janë dhe të mos   
 lëvizin.
7. Lexoni situatat një nga një. Bëni pauzë  
 midis çdo deklarate për t'i lejuar   
 njerëzit të shkojnë përpara dhe të   
 shikojnë përreth për të parë    
 pozicionin e tyre në lidhje me të tjerët.
8. Në fund, kërkoni të gjithë të    
 përcaktojnë pozicionet e tyre    
 përfundimtare. Pastaj u jepni atyre   
 disa minuta që të dalin nga roli   
 përpara diskutimit të debrifing-ut   
 plenar.
Deklaratat që duhen lexuar
1. Ju dhe familja juaj keni para të   
 mjaftueshme për nevojat tuaja.
2. Ju keni qenë përballë një situate në të  
 cilën duhej të fshihnit identitetin tuaj.
3. Ju nuk po ngacmoheni ose    
 përjashtoheni për shkak të pamjes   
 tuaj të ndryshme ose paaftësisë.
4. Njerëzit me të cilët jetoni kërkojnë   
 mendimin tuaj për vendimet kryesore  
 që ju prekin.
5. Ju shkoni në shkollë dhe merrni pjesë  
 në klube dhe sporte pas shkollore.
6. Nuk keni frikë të ndaloheni nga   
 policia.
7. Jetoni me të rritur që ju duan dhe   
 gjithmonë i kanë interesat tuaja më të  
 rëndësishme në zemër.
8. Ju kurrë nuk jeni ndjerë i diskriminuar  
 për shkak të prejardhjes, fesë ose   

 kulturës së prindërve tuaj.
9. Keni qasje në kujdes mjekësor.
10. Ju dhe prindërit tuaj shkoni me   
 pushime për çdo vit një herë në vit.
11. Kur të jeni më të rritur, mund të   
 shkoni në universitet ose të zgjidhni  
 profesionin që dëshironi.
12. Mos kini frikë se do të ngacmoheni   
 ose sulmoheni në rrugë, në shkollë   
 ose në shtëpi.
13. Prindërit tuaj dhe prindërit e tyre,   
 madje edhe prindërit e prindërve të   
 tyre, të gjithë kanë lindur në këtë   
 shtet.
14. Fitoni rroba dhe këpucë të reja sa herë  
 që keni nevojë për to.
15. Ju ndërveproni me njerëz me    
 prejardhje të ndryshme fetare ose   
 etnike.
16. Ju mund të votoni në zgjedhjet   
 shtetërore dhe lokale.
17. Ju besoni se do të keni një të ardhme  
 të lumtur.
18. Ju mendoni se aftësia juaj respektohet  
 në shoqërinë në të cilën jetoni.
Përmbledhja e informacioneve: Filloni duke 
pyetur pjesëmarrësit se çfarë ka ndodhur dhe 
si janë ndjerë ata rreth aktivitetit dhe më pas 
vazhdoni të flisni për problemet që kanë lindur 
dhe për atë që kanë mësuar.
1. Si u ndien ata kur ecnin përpara, ose  
 kur nuk ecën përpara?
2. Për ata që shpesh kanë ecur përpara,  
 në cilën pikë ata filluan të vërenin se të  
 tjerët nuk po lëvizin aq shpejt sa ata?
3. A e ndiente ndokush se kishte raste   
 kur të drejtat e tyre themelore të   
 njeriut ishin injoruar?
4. A mund pjesëmarrësit t'i supozojnë   
 rolet mes vete? (Lërini t'i zbulojnë rolet  
 e tyre gjatë kësaj pjese të diskutimit).
5. Sa e lehtë apo e vështirë ishte të luash  
 role të ndryshme? Si e imagjinuan ata  
 personin në rolin e të cilit ishin?
6. A e pasqyron ushtrimi në ndonjë   
 mënyrë shoqërinë? Si?
7. Cilat të drejta të njeriut janë në rrezik  
 për secilin nga rolet? A mundet dikush  
 të thotë që të drejtat e tij njerëzore   
 nuk janë respektuar, ose se nuk kanë  
 pasur qasje në to?
8. Cilat janë hapat e parë që duhet të   
 ndërmerren për të adresuar pabarazitë 

në shoqëri?
Prezantim ndërveprues për prezantimin e të 
Drejtave të Njeriut, për zhvillimin e tyre dhe të 
drejtat e ndryshme të njeriut.
Letrat me rolet
Hapësirë e hapur (dhomë e madhe ose jashtë)
Pas përmbledhjes së aktivitetit, vlerësimi i këtij 
sesioni do të zbatohet duke shprehur ndjenjat 
e pjesëmarrësve me një fjalë: si u ndien ata 
gjatë këtij sesioni?
Frymëzim nga Busulla: Manual për edukimin 
për të drejtat e njeriut për të rinjtë, Këshilli i 
Evropës 
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-s
tep-forward 

Emri i sesionit 
Kohëzgjatja
Qëllimi i sesionit

Detyrat e sesionit

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

Materialet e nevojshme 
Metoda e vlerësimit

Anekset dhe literaturë e 
dobishme 

Gjuha e urrejtjes dhe realiteti lokal
90 minuta
Përcaktimi i njohurive dhe kuptueshmërisë së 
gjuhës së urrejtjes nga pjesëmarrësit
• Diskutimi i shembujve të gjuhës së   
 urrejtjes në komunitetet lokale të   
 pjesëmarrësve 
• Të kuptuarit e gjuhës së urrejtjes 
• Pjesëmarrësit e dinë se çfarë është gjuha  
 e urrejtjes dhe si ta njohin atë në jetën e  
 përditshme
Shpjegoni se termi "gjuhë urrejtjeje" përdoret 
për të mbuluar një gamë të gjerë përmbajtjeje:
• Së pari, ai përfshin më shumë sesa   
 "fjalimin" në një kuptim të përgjithshëm  
 dhe mund të përdoret në lidhje me   
 format e tjera të komunikimit, të tilla si  
 video, fotografi, muzikë, etj.
• Së dyti, termi mund të përdoret për të  
 përshkruar çdo sjellje fyese apo edhe  
 kërcënuese, si dhe komente që janë  
 "thjesht" fyese. 
• Gjatë diskutimit, vëmendje e veçantë në  
 analizë duhet t'i kushtohet: 
• Përmbajtjes dhe tonit të shprehjes: kjo  
 mbulon llojin e gjuhës së përdorur. 
• Grupi i synuar, drejt së cilës drejtohet  
 gjuha e urrejtjes 
• Konteksti i deklaratës. 
• Qëllimi, ose me fjalë të tjera, çfarë efekti  
 mund të ketë deklarata mbi individët ose  
 mbi shoqërinë në tërësi.. 
Letër, projektor, laptop, stilolapsa, 
Vlerësimi do të zbatohet duke u kërkuar 
pjesëmarrësve të vizatojnë duart e tyre. Duke 
filluar me gishtin e madh, ata duhet të 
shkruajnë: 1. "Cilat gjëra u pëlqejnë më shumë 
në këtë sesion"; 2 "Të sugjerojnë diçka"; 3 Çfarë 
nuk u ka pëlqyer”; 4 "Diçka me të cilën janë 
angazhuar"; 5 "Gjëra të vogla që do t'i kujtoj". 
Faqeshënues- Manual për luftimin e gjuhës së 
urrejtjes online përmes edukimit për të drejtat 
e njeriut, Këshilli i Evropës, botim i rishikuar 
2016. https://rm.coe.int/168065dac7 Ние 
можеме - Ndërmarrja e masave kundër gjuhës 
së urrejtjes përmes narrativëve kundërshtues 
dhe alternativ, Këshilli i Evropës, botimi i 
rishikuar i vitit 2017., 
https://rm.coe.int/wecan-eng-final-23052017-w
eb/168071ba08 



Përfundim 

Për shkak se ne jetojmë në një vend multikulturor, njohja më e afërt me kulturat e tjera 
që na rrethojnë gjithmonë paraqet një qëndrim pozitiv dhe një hap drejt paqes. 
Njerëzit duhet të jetojnë në paqe dhe të ndjehen të sigurt në vendet ku jetojnë. Kur 
injoranca ka efekt dekurajues dhe ngadalëson procesin e krijimit të një imazhi pozitiv.

Vija midis lirisë së shprehjes dhe diskriminimit është shumë e hollë. Liria e shprehjes 
është një e drejtë e rëndësishme e njeriut, por edhe e drejta për të mos qenë i 
diskriminuar. 

Ky sesion na ndihmon të kalojmë nëpër një proces në të cilin mund ta diskutojmë të 
tashmen dhe të kaluarën, ndryshimet dhe ngjashmëritë, si të njohim gjuhën e urrejtjes, 
ndryshimin midis gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit dhe të besojmë se ky proces 
mund të kontribuojë për një shoqëri paqësore. 
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Конфликтите биле и се дел од секојдневието, иако нивното подлабоко истражу-
вање се интензивираше дури по Втората светска војна, по што произлегоа 
повеќе дефиниции и теории, со цел нивно разбирање и нивна трансформација. 
Некои од тие дефиниции конфликтот го карактеризираат како примарно негатив-
на појава, додека други го сметаат како позитивна појава, дури и нужност за 
развој и раст на индивидуи и заедници. Ние често се соочување со конфликтни 
ситуации, дали во нашите меѓучовечки или меѓугрупни односи, како дома така и 
во образовните институции, на работа и во сите други средини кадешто се наоѓа-
ме, и често ги карактеризираме како негативни ситуации или искуства, па след-
ствено на тоа и пристапуваме кон нивно надминување. Тоа надминување, или 
обид за надминување, е различно, во зависност од самата природа на тој кон-
фликт – неретко се случува и целосно да го избегнеме конфликтот целосно.

Многу луѓе сметаат дека најдобро е да ги избегнуваат конфликтите, или воопшто 
не сакаат да се најдат во такви позиции. За многу луѓе зборот конфликт е синоним 
за насилство. 

Ова одбивност кон конфликтите во себе содржи и инсинуација дека тие што реа-
гираат во ситуации на конфликт, а не ги избегнуваат, се лоши или злобни, што 
дополнително придонесува за тоа луѓето да ги избегнуваат конфликтите, а со тоа 
и да ги остават нерешени. За жал, ние најчесто мислиме дека конфликтите се 
деструктивни по природа, а не како нешто со потенцијал и за деструктивност и за 
раст и развој. Затоа е важно пред воопшто да се обидеме да трансформираме 
конфликти, прво да го разбереме конфликтот како концепт, појава или феномен. 
Конфликтот е амбивалентен концепт, кој за различни индивидуи и групи во раз-
лични контексти има различно значење, но поедноставено, тој претставува 
судир на интереси. Самиот збор Конфликт доаѓа од латинскиот збор Conflictus, кој 
значи судир. 

Во секој случај, има различни дефиниции кои се фокусираат на различни видови 
или аспекти на конфликтите. Некои од тие дефиниции се засноваат на главните 
причини на конфликтот, како што се материјалните ресурси, чувствата, моќта и 
вредностите. Некои други се фокусираат на самата природа на страните вклучени 
во конфликтот, како што се индивидуите, групите, организациите и државите. И 
сите овие дефиниции се развија преку тоа што го викаме Теорија на конфликтот. 

Дефинирањето на конфликтот зависи од самата природа на конфликтот како 
општествена појава или појава во меѓучовечките односи. Лоркин (2007) тврди 
дека конфликтот претставува: 
- Начин на спротивставување помеѓу луѓе или групи;
- Недостиг на согласност помеѓу луѓе или групи;
- Начин на решавање на општествени контрадикции;
- Природен процес во човечките социјални интеракции.6  

Во продолжение, следи ревидирана табела објавена од Советот на Европа со 
најпознатите дефиниции за конфликтот, прилагодени од Грег Валкер, во хроно-
лошки редослед:7

 6Lukin Yu. F., Management of the Conflicts (Triksta, Moscow, 2007), p. 102 (original in Russian).
7Adapted from Gregg Walker’s table providing a selection of definitions of conflict. Available online at: 
www.campus-adr.org/CMHER/ReportResources/Definitions.html



Дефиниција

Конфликт(ите)…

…е борба помеѓу противници за 
вредности и барања за статус, моќ 
или ресурси од кои има недостиг.8 

...се ситуации на ценкање во кои 
можноста едниот учесник да ја 
постигне својата цел зависи од избо-
рите и одлуките кои ги прави други-
от учесник. 

…е динамичен процес во кој структу-
рата, ставовите и однесувањето кон-
стантно се менуваат и меѓусебно си 
влијаат. 

...се случува секогаш кога се случува-
ат некомпатибилни активности. 
Една страна се вмешува, прекинува, 
опструира, или на друг начин прави 
активностите на другата страна да 
бидат помалку ефективни. 

...е процес во кој две или повеќе 
страни се обидуваат да го спречуват 
постигнувањето на целите на друга-
та страна. Основните фактори на 
конфликтот се три: меѓузависност, 
разлики во целите и разлики во пер-
цепцијата. 

...е перципирано разидување на 
интереси или верување дека сегаш-
ните аспирации на инволвираните 
страни не можат да се постигнат 
истовремено. 

...се комуникативни интеракции 
помеѓу луѓе кои се зависни едни од 
други и кои перципираат дека нив-
ните интереси се некомпатибилни, 
неконзистентни или во тензија. 

...е интеракција помеѓу чинители 
(индивидуи, групи, организации 
итн.) при што барем еден чинител 
чувствува некомпатибилност во 
нивното мислење, имагинација, 
перцепција и/или чувства, со тие на 
другите. 

Клучни термини Автор/и

Косер (1956)

Шелинг (1960)

Галтунг (1969)

Дојч (1973)

Вал (1985)

Пруит и Рубин
(1986)

Конрад (1991)

Гласл (1994)

Борба
Противење
Недостиг

Стратегија
Ценкање
Зависност

Структура
Ставови
Однесување

Некомпатибилност
Вмешаност
Ефективност

Цели
Меѓу-зависност
Перцепција

Интереси
Аспирации
Верувања

Комуникација
Меѓузависност 
Тензија

Интеракција
Некомпатибилност
Оштетување

 8Coser A. L., The Functions of Social Conflict (Free Press, New York, 1956)



Како што може да се примети, овие дефиниции имаат многу сличности. Од нив 
можеме да заклучиме дека конфликтот е неизбежен дел од човековите социјални 
интеракции. Исто така, можеби главното што е важно да го забележиме и разбере-
ме со цел спроведување на овие работилници на конструктивен и успешен начин 
е тоа дека во конфликти најчесто се вклучени чинители кои се зависни едни од 
други. Следствено, потребата да се копа подлабоко во однос на потребите, а и на 
перципираните разлики, е клучна за надминување или трансформација на кон-
фликтите. 

Има повеќе критериуми за класифицирање на конфликти, меѓу кои се: чинители-
те, контекстот на конфликтот, потребата за конфликтот, последиците на конфлик-
тот, присуството или отсуството на насилството итн. Секако, тие меѓу себе се повр-
зани, но за нашите работилници најрелевантна е поделбата според чинителите 
вклучени во конфликтот. Во тој случај, видовите на конфликти се: интраперсонал-
ни, меѓучовечки, меѓугрупни/општествени, како и меѓународни или глобални. 

Според алатникот објавен од Советот на Европа, сите овие видови имаат потен-
цијал, претежно негативен ако не се разрешат или трансформираат, за младите 
луѓе. Така, на пример, меѓучовечките конфликти кај младите водат кон подобру-
вање на изразувањето, на пример, но и кон психолошки или емоционални про-
блеми; меѓугрупните/општествените водат кон облици на расизам (во нашиот 
случај и национализам итн.), дискриминација, маргинализација, невработеност 
итн., и се тесно поврзани со групни идентитети и социјални класи.9

Повеќе од очигледна е поврзаноста на работилниците за разбирање или транс-
формација на конфликти со мировното образование. Но во однос на поврзаноста 
со мирот важно е да се напомене дека, како што рекол и мировниот научник Јохан 
Галтунг, мора да се разрешат главните причини за конфликти, или подобро 
кажано структурните услови, како што се нееднаквата распределба на ресурси, 
дискриминацијата, сиромаштија и дис-балансот на моќта, за да се постигне 
вистински мир. Отсуството на војна не е доволно. Тој дури оди дотаму што таквиот 
мир го нарекува негативен мир.10

Ние треба да стремиме кон вистинскиот или позитивниот мир, како што го наре-
кува Галтунг. Со тоа на ум и треба да ги водиме вежбите и работилниците. 

Краток вовед за вежбите

Краток осврт на секоја вежба поединечно, со цел појаснување на пристапот и на 
потребата за нив, но и за самиот нивен редослед. 

Како работилници кои се предвидени за разбирање на конфликти како вовед кон 
трансформација на конфликти, имајќи ги на ум принципите на неформалното 
образование, делува соодветно да се почне со бура на идеи или мисли за тоа што 
сѐ  учесниците ги асоцира на конфликт. Тоа е добар начин да се илустрира разно-
ликоста во поимањето на зборот конфликт од страна самата група која учествува. 
Без заглавување во дефинирањето на конфликтот при воведната бура на идеи, се 
продолжува со искуствена вежба, која има за цел на практично ниво да ги стави 
учесниците/чките во ситуација на конфликт во која на јасен начин мора да се соо-
чуваат со истиот и да реагираат. Вежбата како таква има за цел препознавање и 
преиспитување на сопственото однесување при конфликт, што е од исклучителна 

9 Yael Ohana, 2012, ‘Impacts on young people’, T-KIT: Youth transforming conflict, vol 12, p. 63
10Galtung  J., Peace  by  Peaceful  Means:  Peace  and  Conflict,  Development  and  Civilization  (International  Peace  Research 
Institute, Oslo, 1996)



важност за било какви обиди за трансформација на конфликтите. На крајот од 
оваа вежба треба да има и евалуација, при која се прават и паралели со секојднев-
ниот живот. 

Имајќи ја на ум разноликоста што ќе се појави во бурата на идеи, како и искуства-
та од вежбата со поделба на хартија, се продолжува со барометар со конкретни 
теми за конфликт. Тука учесниците/чките добиваат простор и структура, која 
овозможува да споделуваат конкретни ставови за теми кои се поврзани со разни 
аспекти на конфликтите, вклучително и дилемите и проблематичните ставови 
кои постојат.  

По барометарот, групата донекаде има пошироко поимање на конфликтот како 
општествена појава, а заедно со претходното искуствено соочување со конфликт 
е на добро место да се работи со истата на дефинирање на конфликтот на инди-
видуален начин. Тука клучно е да не се оди само со пишување на дефиниција за 
конфликт – како што го поимаат самите учесници/чки, туку да се пишува и за соп-
ственото однесување во конфликтот. По презентациите, доколку има јасна потре-
ба со групата може да се споделат некои релевантни дефиниции за конфликт. На 
крајот се прави евалуација со фокус на нивното сопствено однесување во кон-
фликт и можноста тоа да се подобри на начин кој што води кон позитивен мир. 

По ова вежба, се врши презентација за начините на однесување во конфликт, 
осврнувајќи се во детали и со примери на избегнувањето на конфликтите, нат-
преварувањето во конфликтни ситуации, како и соработката. Тука се елаборира и 
за начините на донесување одлуки, поточно на решенија – конкретно за компро-
мисот и консензусот. 

Во овој дел, групата веќе има солидно разбирање на конфликтот – секако во 
склоп на можностите – и со цел да се заврши со работилницата со интерактивна 
вежба учесниците/чките се делат по групи и од нив, со  користење на сантата 
мраз како начин на илустрирање на конфликт, се бара заедно да ни презентираат 
што се’ влијае во еден конфликт, без разлика дали тое е или не е видливо. При 
евалуацијата се дискутираат и начините на кои треба да им пристапиме на тие 
аспекти на конфликтот, за тој да се разреши или трансформира на соодветен 
начин. 

Профил на учесници 

Работилницата е наменета за млади од 15 до 25 години. Сите вежби можат да се 
прилагодат и за помлади од 15 години, а особено за повозрасни од 25 години, 
зависно од конкретните цели на работилницата, како и од потребите на целната 
група. 

Со ваков фокус, работилницата е наменета за млади, а со тоа и поедноставена во 
својата изведба, со цел да биде вовед во разбирање на конфликти како прв чекор 
кон трансформација на конфликти. Младите, посебно тие од 15-25 години, се во 
фаза на животот во која се соочуваат со разни предизвици и конфликти од кои, во 
неможност на нивна соодветна трансформација, не-ретко се појавуваат разни 
форми на насилство. Токму затоа вежбите имаат за цел да се разбере конфликтот 
пошироко и подлабоко, но и да се разбере својата улога и своето однесување во 
конфликт, за на тој начин да се придонесува кон развивање на нивните вештини 
за нивна трансформација.



План за работилница  

• Цел на работилницата: 
- Да се разбере конфликтот подлабоко и да се развијат вештини за соочу  
 вање со и транформација на конфликти. 
• Задачи: 
- Да се добие појасна слика што сѐ подразбираме со терминот; 
- Преиспитување на сопствената улога и однесување во ситуации на кон  
 фликт; 
- Разбирање и препознавање на начини на однесување во конфликт;
- Развивање на вештини и поттик за позитивна општествена промена. 

• Очекувани резултати:
- Подигната свест за конфликтите и можностите за делување во конфликтни  
 ситуации;
- Запознавање со факторите што придонесуваат за создавање на конфликти;
- Препознавање на разликата помеѓу конфликт и насилство;
- Развиени вештини за проактивно однесување во конфликт, со цел негово  
 надминување и трансформација; 
- Учениците се учат на вештини за анализа на конфликтни ситуации



Сесија 1
Активност 1
Времетраење
Цел
Задачи

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Начин на евалуација

Активност 2
Времетраење
Цел:

Брејнсторминг/ Бура на идеи
15 минути
Вовед во темата
Споделување во група на сѐ што ни паѓа на 
ум или ни асоцира на Конфликт кога ќе го 
слушнеме терминот. 
- Учесниците/чките добиваат увид за  
 различните асоцијации кои групата ги  
 има за конфликтите.
- Учесниците имаат појасна слика што сѐ  
 подразбираме со терминот.
- Учесниците разбираат дека конфликтот  
 може да е конструктивен или деструкти- 
 вен.
Сесијата се одвива во пленум, со активно уче-
ствување на сите, вклучително и на обучува-
чот кој води. 

Тој/таа што ракводи бара од сите од групата 
да споделат што ги потсеќа или асоцира на 
конфликт, и ги замолува тоа да го направат 
полека, со цел да има време да запишат. 
Поточно, обучувачот ја прашува групата 
следново: „На што ви асоцира терминот кон-
фликт?“ и ги замолува учесниците да ги спо-
делат своите асоцијации.

На флипчартот, тој/таа што води, пред сите ги 
запишува асоцијациите кои ќе бидат споделе-
ни, а во моменти кога никој од групата не спо-
делува нешто, тој/таа додава свои асоцијации 
или работи што го/ја потсетуваат на кон-
фликт.

Откако учесниците/чките ќе немаат што да 
споделат повеќе, тој што води уште еднаш по 
ред ги чита сите запишани ствари на флип-
чартот. 

Флипчартот на крај се лепи некаде на видли-
во место, за да стои додека трае работилни-
цата. 
Флипчарт и маркер.
Флипчартот со спомнатите асоцијации на 
темата.
Поделба на хартија
 45 минути
Искуствено вежбање со цел препознавање и 
преиспитување на сопственото однесување 
во конфликт, како и развивање на механизми 
за конструктивно и асертивно однесување во 
конфликт

- Учесниците/чките имаат увид во соп 
 ственото однесување во конфликт
- Учесниците/чките ја разбираат важно- 
 ста на потребите и нивната улога во  
 конфликт и при разрешување на 
 конфликт.
- Учесниците/чките да се соочат со ситуа 
 ција во која интересите не се нужно  
 слични или надминливи без некакви  
 отстапки од замисленото. 

Задачи:

Очекувани резултати:

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Начин на евалуација
Aктивност 3
Времетраење
Цел

Задачи

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 



Активност 1
Времетраење
Цел
Задачи

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Начин на евалуација

Активност 2
Времетраење
Цел:

Брејнсторминг/ Бура на идеи
15 минути
Вовед во темата
Споделување во група на сѐ што ни паѓа на 
ум или ни асоцира на Конфликт кога ќе го 
слушнеме терминот. 
- Учесниците/чките добиваат увид за  
 различните асоцијации кои групата ги  
 има за конфликтите.
- Учесниците имаат појасна слика што сѐ  
 подразбираме со терминот.
- Учесниците разбираат дека конфликтот  
 може да е конструктивен или деструкти- 
 вен.
Сесијата се одвива во пленум, со активно уче-
ствување на сите, вклучително и на обучува-
чот кој води. 

Тој/таа што ракводи бара од сите од групата 
да споделат што ги потсеќа или асоцира на 
конфликт, и ги замолува тоа да го направат 
полека, со цел да има време да запишат. 
Поточно, обучувачот ја прашува групата 
следново: „На што ви асоцира терминот кон-
фликт?“ и ги замолува учесниците да ги спо-
делат своите асоцијации.

На флипчартот, тој/таа што води, пред сите ги 
запишува асоцијациите кои ќе бидат споделе-
ни, а во моменти кога никој од групата не спо-
делува нешто, тој/таа додава свои асоцијации 
или работи што го/ја потсетуваат на кон-
фликт.

Откако учесниците/чките ќе немаат што да 
споделат повеќе, тој што води уште еднаш по 
ред ги чита сите запишани ствари на флип-
чартот. 

Флипчартот на крај се лепи некаде на видли-
во место, за да стои додека трае работилни-
цата. 
Флипчарт и маркер.
Флипчартот со спомнатите асоцијации на 
темата.
Поделба на хартија
 45 минути
Искуствено вежбање со цел препознавање и 
преиспитување на сопственото однесување 
во конфликт, како и развивање на механизми 
за конструктивно и асертивно однесување во 
конфликт

- Учесниците/чките имаат увид во соп 
 ственото однесување во конфликт
- Учесниците/чките ја разбираат важно- 
 ста на потребите и нивната улога во  
 конфликт и при разрешување на 
 конфликт.
- Учесниците/чките да се соочат со ситуа 
 ција во која интересите не се нужно  
 слични или надминливи без некакви  
 отстапки од замисленото. 

Задачи:

Очекувани резултати:

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Начин на евалуација
Aктивност 3
Времетраење
Цел

Задачи

- Учесниците/чките го разбираат подобро  
 своето однесување во ситуација на
 конфликт. 
- Учесниците/чките развиваат вештини за  
 асертивност и солидарност во ситуации  
 на конфликт. 
- Учесниците/чките добиваат поголем   
 увид во општествените конфликти
Учесниците/чките се делат во 4 групи по 5 и 
седнуваат на одделни маси или на под. Потоа 
добиваат флипчарт хартија и следното упат-
ство:
„Размислете какво парче хартија, со каква 
големина и облик, сакате за себе. Само замис-
лете.“

Потоа им се даваат ножици (по една за секоја 
група) со следното упатство:
„Секој/а за себе треба да исече парче хартија 
со големина и облик како што го замислил/а, а 
притоа да не остане ниту едно парче вишок од 
флипчартот. Комуникацијата е дозволена. 
Имате 7 минути.“

Потоа сите учесници/чки седнуваат во пленум 
и се прави усмена евалуација на тоа што се 
случило, како и колку се задоволни со тоа што 
го замислиле и добиле. По можност се прават 
и паралели со секојдневниот живот и тешкоти-
те воправењето отстапки во тие ситуации. 
Флипчарт хартија, ножици
Разговор во пленум
Барометар за конфликт
30 минути 
Споделување во група, без прекини и реплики, 
ставови во врска со поставените теми поврза-
ни со конфликт. 
- Учесниците/чките знаат за разликите во  
 толкување на терминот конфликт
- Учесниците/чките разбираат дека насил- 
 ството може да е последица на конфликт,  
 но не се синоними
- Учесниците/чките разбираат дека имаат  

 одговорност во ситуации на конфликт
- Учесниците/чките ги споделуваат своите  
 ставови и учат за различни аспекти за   
 изјавите од другите во групата 
- Освестеност за разните аспекти и разби  
 рања за конфликтот, (не)поврзаноста со  
 насилството, моќта итн
- Развивање на чувството на одговорност  
 и на солидарност во ситуации на
 конфликт
- Учесниците/чките ги споделуваат своите  
 ставови и учат за различни аспекти за   
 изјавите од другите во групата 
- Освестеност за разните аспекти и 
 разбирања за конфликтот, 
 (не)поврзаноста со насилството, 
 моќта итн
- Развивање на чувството на одговорност  
 и на солидарност во ситуации на 
 конфликт
Се одредуваат два пола во просторијата: „Се 
согласувам“ и „Не се согласувам“. Потоа, води-
телот чита изјава и учесниците се распореду-
ваат во Барометарот со своите тела (стоејќи), 
така што ќе застанат на место кое визуелно го 
одразува нивното согласување или несогласу-
вање со изјавата. Притоа, полот „Се согласу-
вам“ значи 100% согласност со изјавата, а 
полот „Не се согласувам“ претставува целосно 
несогласување со изјавата. Во Барометарот се 
важечки и сите други позиции помеѓу овие два 
полови и соодветниот процент на согласу-
вање или несогласување со изјавата.

Важно е да се напомене дека:
- Во Барометарот нема дискусија и нема   
 можност за давање на реплики или   
 добивање збор по вторпат
- Се почнува од еден пол и се продолжува  
 до другиот пол, но враќање назад нема 
- Во Барометарот е дозволено некој да го  
 промени местото на стоење доколку во   
 меѓувреме го променил своето мислење 

Изјавите за овој Барометар се следните: 
- Конфликт и насилство се исто
- Конфликтите е добро да се избегнуваат
- Ако интересите се спротивставени, 
 конфликтот не може да се реши.
- Кој/а има поголема моќ, тој/таа има и   
 поголема одговорност за конфликтот
Два листа хартија за маркирање на двата пола 
на Барометарот

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 



Активност 1
Времетраење
Цел
Задачи

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Начин на евалуација

Активност 2
Времетраење
Цел:

Задачи:

Очекувани резултати:

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Начин на евалуација
Aктивност 3
Времетраење
Цел

Задачи

- Учесниците/чките го разбираат подобро  
 своето однесување во ситуација на
 конфликт. 
- Учесниците/чките развиваат вештини за  
 асертивност и солидарност во ситуации  
 на конфликт. 
- Учесниците/чките добиваат поголем   
 увид во општествените конфликти
Учесниците/чките се делат во 4 групи по 5 и 
седнуваат на одделни маси или на под. Потоа 
добиваат флипчарт хартија и следното упат-
ство:
„Размислете какво парче хартија, со каква 
големина и облик, сакате за себе. Само замис-
лете.“

Потоа им се даваат ножици (по една за секоја 
група) со следното упатство:
„Секој/а за себе треба да исече парче хартија 
со големина и облик како што го замислил/а, а 
притоа да не остане ниту едно парче вишок од 
флипчартот. Комуникацијата е дозволена. 
Имате 7 минути.“

Потоа сите учесници/чки седнуваат во пленум 
и се прави усмена евалуација на тоа што се 
случило, како и колку се задоволни со тоа што 
го замислиле и добиле. По можност се прават 
и паралели со секојдневниот живот и тешкоти-
те воправењето отстапки во тие ситуации. 
Флипчарт хартија, ножици
Разговор во пленум
Барометар за конфликт
30 минути 
Споделување во група, без прекини и реплики, 
ставови во врска со поставените теми поврза-
ни со конфликт. 
- Учесниците/чките знаат за разликите во  
 толкување на терминот конфликт
- Учесниците/чките разбираат дека насил- 
 ството може да е последица на конфликт,  
 но не се синоними
- Учесниците/чките разбираат дека имаат  

 одговорност во ситуации на конфликт
- Учесниците/чките ги споделуваат своите  
 ставови и учат за различни аспекти за   
 изјавите од другите во групата 
- Освестеност за разните аспекти и разби  
 рања за конфликтот, (не)поврзаноста со  
 насилството, моќта итн
- Развивање на чувството на одговорност  
 и на солидарност во ситуации на
 конфликт
- Учесниците/чките ги споделуваат своите  
 ставови и учат за различни аспекти за   
 изјавите од другите во групата 
- Освестеност за разните аспекти и 
 разбирања за конфликтот, 
 (не)поврзаноста со насилството, 
 моќта итн
- Развивање на чувството на одговорност  
 и на солидарност во ситуации на 
 конфликт
Се одредуваат два пола во просторијата: „Се 
согласувам“ и „Не се согласувам“. Потоа, води-
телот чита изјава и учесниците се распореду-
ваат во Барометарот со своите тела (стоејќи), 
така што ќе застанат на место кое визуелно го 
одразува нивното согласување или несогласу-
вање со изјавата. Притоа, полот „Се согласу-
вам“ значи 100% согласност со изјавата, а 
полот „Не се согласувам“ претставува целосно 
несогласување со изјавата. Во Барометарот се 
важечки и сите други позиции помеѓу овие два 
полови и соодветниот процент на согласу-
вање или несогласување со изјавата.

Важно е да се напомене дека:
- Во Барометарот нема дискусија и нема   
 можност за давање на реплики или   
 добивање збор по вторпат
- Се почнува од еден пол и се продолжува  
 до другиот пол, но враќање назад нема 
- Во Барометарот е дозволено некој да го  
 промени местото на стоење доколку во   
 меѓувреме го променил своето мислење 

Изјавите за овој Барометар се следните: 
- Конфликт и насилство се исто
- Конфликтите е добро да се избегнуваат
- Ако интересите се спротивставени, 
 конфликтот не може да се реши.
- Кој/а има поголема моќ, тој/таа има и   
 поголема одговорност за конфликтот
Два листа хартија за маркирање на двата пола 
на Барометарот

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 



Сесија 2
Дефинирање на конфликт
45 минути
Целта е секој учесник/чка да може да рефлек-
тира на сопствената дефиниција на терминот 
конфликт и на својот однос кон истиот, како и 
да умее да го дефинира и толкува на покон-
структивен начин
- Учесниците/чките го дефинираат кон 
 фликтот за себе и учат од дефинициите  
 на другите 
- Учесниците/чките  имаат увид во соп 
 ственото однесување за време на 
 конфликти 
- Учесниците/чките знаат како да го  
 дефинират конфликтот, знаа и како 
 другите го дефинираат истото. 
- Учесниците/чките меѓусебе 
 споделуваат свои дефиниции и на тој  
 начин добиваат поширока слика за тоа  
 што претставува конфликтот. 
- Учесниците/чките се освестуваат за  
 своето однесување во конфликт
Тој/таа што ракводи бара од учесниците/чки-
те сами да размислат неколку минути и да ги 
довршат следните реченици: 
“Конфликт е...“
„Кога се наоѓам во конфликт, јас...“ 

Тој/таа што ракводи не дава дефиниција за 
конфликт доколку некој/а побара, туку потен-
цира дека е важно така како што го разбираат 
да одговорат, то ест да ги довршат реченици-
те. По потреба на крај се споделуваат некои 
дефиниции кои се соодветни зависно од тоа 
што ќе се појави. 

Учесниците/чките се делат по групи од 4-5 и 
споделуваат меѓу нив, истовремено заеднич-
ки спремајќи презентација со и за нивните 
реченици. 

На крај, секоја група има презентација во 
пленум, по што следи евалуација. Евалуација-
та се прави со фокус на нивното сопствено 
однесување во конфликт и можноста тоа да 
се подобри. 
Флипчарт, маркер, хартија и пенкала 
Разговор во пленум 
Начини на однесување во конфликт
15 минути
Да се презентираат и објаснат начините на 
однесување во конфликт 

Активност 1
Времетраење
Цел

Задачи

Очекувани резултати:

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Начин на евалуација
Активност 2
Времетраење
Цел на сесијата

Задачи на сесијата

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Начин на евалуација
Анекси и корисна литература

Учесниците/чките разбираат дека има 
повеќе пристапи или начини на однесување 
во конфликт кои го одредуваат исходот на 
обидите тој да се разреши  
- Учесниците/чките ќе се освестат за  
 начините на однесување во конфликт
- Учесниците/чките разбираат кои се  
 предностите и недостатоците на 
 конкретните начини на однесување во 
 конфликт
Тој/таа што води црта графикон со две оски. 
Едната оска се однесува на потребите или 
интересите на другиот, а на другата сопстве-
ните потреби или интереси. 

Потоа полека објаснува како и колку се задо-
волуваат потребите или интересите доколку 
се избегнува конфликтот и доколку има нат-
преварување или соработка. 

Низ текот на презентацијата се даваат и кон-
кретни примери за појаснување, зависно од 
познавањата на групата. 
Флипчарт, маркер
/
Вака од прилика би требало да изгледа гра-
фиконот на крај. Се црта полека, додека се 
презентираат сите пристапи еден по еден. 



Дефинирање на конфликт
45 минути
Целта е секој учесник/чка да може да рефлек-
тира на сопствената дефиниција на терминот 
конфликт и на својот однос кон истиот, како и 
да умее да го дефинира и толкува на покон-
структивен начин
- Учесниците/чките го дефинираат кон 
 фликтот за себе и учат од дефинициите  
 на другите 
- Учесниците/чките  имаат увид во соп 
 ственото однесување за време на 
 конфликти 
- Учесниците/чките знаат како да го  
 дефинират конфликтот, знаа и како 
 другите го дефинираат истото. 
- Учесниците/чките меѓусебе 
 споделуваат свои дефиниции и на тој  
 начин добиваат поширока слика за тоа  
 што претставува конфликтот. 
- Учесниците/чките се освестуваат за  
 своето однесување во конфликт
Тој/таа што ракводи бара од учесниците/чки-
те сами да размислат неколку минути и да ги 
довршат следните реченици: 
“Конфликт е...“
„Кога се наоѓам во конфликт, јас...“ 

Тој/таа што ракводи не дава дефиниција за 
конфликт доколку некој/а побара, туку потен-
цира дека е важно така како што го разбираат 
да одговорат, то ест да ги довршат реченици-
те. По потреба на крај се споделуваат некои 
дефиниции кои се соодветни зависно од тоа 
што ќе се појави. 

Учесниците/чките се делат по групи од 4-5 и 
споделуваат меѓу нив, истовремено заеднич-
ки спремајќи презентација со и за нивните 
реченици. 

На крај, секоја група има презентација во 
пленум, по што следи евалуација. Евалуација-
та се прави со фокус на нивното сопствено 
однесување во конфликт и можноста тоа да 
се подобри. 
Флипчарт, маркер, хартија и пенкала 
Разговор во пленум 
Начини на однесување во конфликт
15 минути
Да се презентираат и објаснат начините на 
однесување во конфликт 

Активност 1
Времетраење
Цел

Задачи

Очекувани резултати:

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Начин на евалуација
Активност 2
Времетраење
Цел на сесијата

Задачи на сесијата

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Начин на евалуација
Анекси и корисна литература

Учесниците/чките разбираат дека има 
повеќе пристапи или начини на однесување 
во конфликт кои го одредуваат исходот на 
обидите тој да се разреши  
- Учесниците/чките ќе се освестат за  
 начините на однесување во конфликт
- Учесниците/чките разбираат кои се  
 предностите и недостатоците на 
 конкретните начини на однесување во 
 конфликт
Тој/таа што води црта графикон со две оски. 
Едната оска се однесува на потребите или 
интересите на другиот, а на другата сопстве-
ните потреби или интереси. 

Потоа полека објаснува како и колку се задо-
волуваат потребите или интересите доколку 
се избегнува конфликтот и доколку има нат-
преварување или соработка. 

Низ текот на презентацијата се даваат и кон-
кретни примери за појаснување, зависно од 
познавањата на групата. 
Флипчарт, маркер
/
Вака од прилика би требало да изгледа гра-
фиконот на крај. Се црта полека, додека се 
презентираат сите пристапи еден по еден. 



Сесија 3
Санта мраз 
60 минути
Да се разберат повеќето аспекти од кои се 
состои еден конфликт, или кои видливо или 
невидливо се манифестираат при истиот 
Учесниците/чките се поделуваат во групи и 
учат што сѐ  што е видливо и невидливо при 
конфликт 
Учесниците/чките знаат дека во конфликт 
има повеќе ствари кои не нужно се видливи 
а влијаат во истиот 
Учесниците/чките се свесни за разните оче-
кувања, предрасуди, емоции итн., кои влија-
ат во еден конфликт, а често не се видливи 
манифестации при истиот 

Водителот/ката го воведува значењето на 
сантата мраз и црта пример како изгледа 
една санта мраз. Сантата мраз е симболично 
прикажана со она што го покажуваме, однос-
но она што го криеме во еден судир: она што 
го покажуваме е над површината, додека 
она што го криеме е под површината

Учесниците/чките работат во 3 групи. Тие во 
групи споделуваат и запишуваат во еден 
цртеж на санта мраз нацртан на флипчарт сѐ 
што сметаат дека треба, без разлика дали се 
согласуваат меѓу себе или не, притоа имајќи 
на ум дека некои нешта можат да бидат и 
видливи и невидливи и невидливи

Пос работата во мали групи се прават пре-
зентации по кои се дава простор за општ 
осврт, во кој се зборува за влијанието на 
двата дела на сантата мраз, како и можности-
те за пристап кон нив

Флипчарт, маркери
Разговор во пленум
Слика од санта мраз која може да се нацрта 
како пример:

Активност 1 
Времетраење 
Цел

Задачи

Очекувани резултати

Насоки за спроведување  

Потребни материјали 
Начин на евалуација
Анекси и корисна литература



Заклучок  

Разрешувањето или трансформацијата на конфликтите пред сѐ преставува збир 
на вештини кои се од голема важност за сите нас, со оглед на секојдневното при-
суство на конфликтите во нашите животи. Предуслов за градење и развивање на 
тие вештини е да го разбереме конфликтот како појава, со сите неговите позитив-
ни и негативни аспекти. 

За нас како едукатори или фацилиатари во овој случај е важно да направиме 
напори младите со кои работиме не само да го разберат конфликтот како појава, 
туку и да ја преиспитаат својата улога и своето однесување во конфликтите со кои 
се соочуваат или на кои се сведоци. Ова знае да биде голем предизвик не само за 
младите, туку генерално за луѓето, и затоа од голема важност за нас е да се обиде-
ме тие млади да ја разберат важноста на конфликтите како појава, како и да ги 
разбират придобивите од конфликтите и нивните трансформации. Во спротивно, 
нивното вклучување во самите вежби, а следствено и на правењето напори на 
градење на вештини од таков вид нема да се успешни. 

Ова е можно да се постигне преку овие вежби, доколку истите се спроведуваат 
внимателно со фокус на заедничкото учење и потребите на групата. Секоја вежба 
има свои специфики и можности за компликации при изведба, затоа мора да има 
претходна подготовка имајќи ги на ум и техничките аспекти на самите вежби пое-
динечно, и можната содржина која ќе произлезе при самата изведба. 

Во секој случај, овие вежби како што се подготвени во овој документ се прилаго-
дени за целната група, и се со фокус на разбирање на конфликти како вовед кон 
трансформација на конфликти. По истата логика треба да се проверат и по потре-
ба да се прилагодат дополнително, кога ќе се има јасна слика за конкретната 
група со која ќе се работи. 



Konfliktet ishin dhe janë pjesë e jetës së përditshme, megjithëse eksplorimi i tyre më i 
thellë u intensifikua vetëm pas Luftës së Dytë Botërore, pas së cilës u shfaqën disa 
përkufizime dhe teori, me qëllim për t'i kuptuar ato dhe transformimin e tyre. 

Disa nga këto përkufizime e karakterizojnë konfliktin si një dukuri kryesisht negative, 
ndërsa të tjerët e shohin atë si një fenomen pozitiv, madje një domosdoshmëri për 
zhvillimin dhe rritjen e individëve dhe komuniteteve. Shpesh jemi ballafaquar me 
situata konfliktuale, qoftë në marrëdhëniet tona ndërpersonale apo ndërgrupore, si në 
shtëpi dhe në institucionet arsimore, në punë dhe në të gjitha mjediset e tjera ku jemi, 
dhe shpesh i karakterizojmë ato si situata apo përvoja negative, dhe si pasojë qasemi 
ndaj tejkalimit të tyre. Ky tejkalim, ose përpjekje për të tejkaluar, është e ndryshme, në 
varësi të vetë natyrës së këtij konflikti - shpesh ndodh që ta shmangim plotësisht 
konfliktin.

Shumë njerëz mendojnë se është më mirë të shmangen konfliktet, ose ata nuk duan 
aspak të jenë në pozicione të tilla. Për shumë njerëz, fjala konflikt është sinonim i 
dhunës. 

Kjo neveri ndaj konfliktit gjithashtu përmban insinuatë se ata që reagojnë në situata 
konfliktuale, por nuk i shmangin ato, janë të këqij ose keqdashës, gjë që kontribuon më 
tej që njerëzit të shmangin konfliktet, dhe kështu t'i lënë ato të pazgjidhura. 
Fatkeqësisht, ne shpesh mendojmë se konfliktet janë me natyrë shkatërruese, dhe jo si 
diçka me potencial si për konstruktivitet, për rritje dhe zhvillim. Kjo është arsyeja pse 
është e rëndësishme para se të përpiqemi të transformojmë konfliktet, së pari të 
kuptojmë konfliktin si një koncept, dukuri ose fenomen. 

Konflikti është një koncept ambivalent, i cili ka kuptime të ndryshme për individë dhe 
grupe të ndryshëm në kontekste të ndryshme, por thënë thjesht, është një përplasje e 
interesave. Vetë fjala Konflikt vjen nga fjala Latine Conflictus, që do të thotë 
përplasje/konflikt. 

Megjithatë, ekzistojnë përkufizime të ndryshme që përqendrohen në lloje ose aspekte 
të ndryshme të konflikteve. Disa nga këto përkufizime bazohen në shkaqet kryesore të 
konfliktit, të tilla si burimet materiale, ndjenjat, fuqia dhe vlerat. Disa të tjerë 
përqendrohen në vetë natyrën e palëve të përfshira në konflikt, siç janë individë, grupe, 
organizata dhe shtete. Dhe të gjitha këto përkufizime kanë evoluar përmes asaj që ne 
e quajmë Teoria e Konfliktit. 

Përkufizimi i konfliktit varet nga vetë natyra e konfliktit si një fenomen shoqëror ose një 
fenomen në marrëdhëniet ndër-personale. Lorkin (2007) argumenton se konflikti 
është: 
- Mënyra e kundërshtimit midis njerëzve ose grupeve;
- Mungesa e marrëveshjes ndërmjet njerëzve ose grupeve;
- Mënyra e zgjidhjes së kontradiktave shoqërore;
- Një proces i natyrshëm në ndërveprimet shoqërore njerëzore.6  

Më poshtë është një tabelë e rishikuar e botuar nga Këshilli i Evropës me përkufizimet 
më të famshme të konfliktit, përshtatur nga Greg Walker, në mënyrë kronologjike:7  

6    Lukin Yu. F., Management of the Conflicts (Triksta, Moscow, 2007), p. 102 (original in Russian).
7 Adapted from Gregg Walker’s table providing a selection of definitions of conflict. Available online at: 
www.campus-adr.org/CMHER/ReportResources/Definitions.html



Përkufizimi

Konflikti(et)...

…  është luftë midis kundërshtarëve 
për vlerat dhe kërkesat për statusin, 
pushtetin ose burimet që mungojnë.8 

... janë situata negocimi në të cilat 
aftësia e një pjesëmarrësi për të arritur 
qëllimin e tij ose të saj varet nga 
zgjedhjet dhe vendimet e marra nga 
pjesëmarrësi tjetër.
 
...është një proces dinamik në të cilin 
struktura, qëndrimet dhe sjellja 
vazhdimisht ndryshojnë dhe 
ndërveprojnë me njëra-tjetrën. 

... ndodh sa herë që ndodhin aktivitete 
të papërshtatshme. Njëra palë 
ndërhyn, ndërpret, pengon ose 
përndryshe i bën aktivitetet e palës 
tjetër më pak efektive. 

... është një proces në të cilin dy ose më 
shumë palë përpiqen të parandalojnë 
që pala tjetër të arrijë qëllimet e tyre. 
Faktorët themelorë të konfliktit janë 
tre: ndërvarësia, dallimet në qëllime 
dhe dallimet në perceptim. 

... është mospajtim i perceptuar 
interesi ose besimi se aspiratat aktuale 
të palëve të përfshira nuk mund të 
arrihen njëkohësisht. 

... janë ndërveprime komunikuese 
midis njerëzve që janë të varur nga 
njëri-tjetri dhe që perceptojnë se 
interesat e tyre janë të papajtueshëm, 
të paqëndrueshëm ose të tensionuar. 

... është një ndërveprim midis palëve të 
interesuara (individë, grupe, 
organizata, etj.) ku të paktën një palë 
ndjehet e papajtueshme në të 
menduarit, imagjinatën, perceptimin 
dhe / ose ndjenjat e tyre me ato të të 
tjerëve. 

Termat kryesorë Autori/ët

Koser (1956)

Schelling (1960)

Galtung (1969)

Deutsch (1973)

Wall (1985)

Pruitt dhe 
Rubin (1986)

Conrad (1991)

Glasl (1994)

Përleshje
Kundërshtimi
Mungesa

Strategjia
Pazarllëk
Varësia

Struktura
Qëndrimet
Sjellja

Papërshtatshmëria
Përfshirja
Efektiviteti

Qëllimet
Ndërvarësia
Perceptimi

Interesat
Aspiratat
Besimet

Komunikimi
Ndërvarësia 
Tensioni

Ndërveprimi
Papërshtatshmëria
Dëmtimi

Siç mund të shihet, këto përkufizime kanë shumë ngjashmëri. Prej tyre mund të 
konkludojmë se konflikti është një pjesë e pashmangshme e ndërveprimeve shoqërore 
njerëzore. Gjithashtu, mbase gjëja më e rëndësishme për t'u shënuar dhe kuptuar në 
mënyrë që të zhvillohen këto punëtori në një mënyrë konstruktive dhe të suksesshme 
8 Coser A. L., The Functions of Social Conflict (Free Press, New York, 1956)



është që në konfliktet shpesh përfshihen aktorë të cilët janë të varur me njëri-tjetrin. Si 
pasojë, nevoja për të gërmuar më thellë në lidhje me nevojat, por edhe për dallimet e 
perceptuara është thelbësore për kapërcimin ose transformimin e konflikteve. 
Ekzistojnë disa kritere për klasifikimin e konflikteve, ndër të cilat janë: palët e 
interesuara, konteksti i konfliktit, nevoja për konflikt, pasojat e konfliktit, prania ose 
mungesa e dhunës, etj. Sigurisht, ato janë të ndërlidhura, por për punëtoritë tona më e 
rëndësishme është ndarja sipas aktorëve të përfshirë në konflikt. Në atë rast, llojet e 
konflikteve janë: ndërpersonale, ndër-njerëzore, ndërgrupore/shoqërore, si dhe 
ndërkombëtare ose globale. 
Sipas një pako mjetesh të botuar nga Këshilli i Evropës, të gjitha këto lloje kanë 
potencial, kryesisht negativ nëse nuk zgjidhen ose transformohen, për të rinjtë. Kështu, 
për shembull, konfliktet ndërpersonale te të rinjtë çojnë në përmirësimin e shprehjes, 
për shembull, por edhe në probleme psikologjike ose emocionale; 
ndërgrupore/shoqërore  çojnë në forma racizmi (në rastin tonë nacionalizëm, etj.), 
diskriminim, margjinalizim, papunësi, etj., dhe janë të lidhura ngushtë me identitetet e 
grupeve dhe klasat shoqërore. 9  

Është më se e dukshme lidhja e punëtorive për zgjidhjen e konflikteve ose 
transformimit me edukimin për paqe Por në lidhje me paqen, është e rëndësishme të 
theksohet se, siç tha shkencëtari i paqes Johann Galtung, shkaqet themelore të 
konfliktit, ose thënë më mirë kushtet strukturore, siç janë shpërndarja e pabarabartë e 
burimeve, diskriminimi, varfëria dhe çekuilibri i fuqisë për të arritur paqen e vërtetë. 
Mungesa e luftës nuk është e mjaftueshme. Ai madje shkon deri atje sa ta quajë paqen 
e tillë një paqe negative. 10 

Ne duhet të përpiqemi për paqe reale ose pozitive, siç e quan Galtung. Duke pasur këtë 
në mendje, ne duhet t'i zhvillojmë ushtrimet dhe seminaret. 

Hyrje e shkurtër për ushtrimet

Një përmbledhje e shkurtër e secilit ushtrim veçmas, në mënyrë që të sqarohet qasja 
dhe nevoja për to, por edhe për renditjen e tyre. 
Si punëtori të cilat janë paraparë për t'i kuptuar konfliktet si një hyrje në transformim 
të konfliktit, duke mbajtur parasysh parimet e arsimit joformal, duket e përshtatshme 
të fillohet me një stuhi idesh ose mendimesh rreth asaj që gjithçka i lidh pjesëmarrësit 
me konflikte. Është një mënyrë e mirë për të ilustruar larminë e nocionit konflikt nga 
grupi pjesëmarrës. 

Pa ngecur në përcaktimin e konfliktit gjatë hyrjes së stuhive të ideve, ai vazhdon me një 
ushtrim me eksperiencë, i cili synon t'i vendosë pjesëmarrësit në një nivel praktik në një 
situatë konflikti në të cilën ata duhet ta përballojnë qartë atë dhe të reagojnë. Ushtrimi 
si i tillë synon njohjen dhe rishikimin e sjelljes së vet në konflikt, i cili është 
jashtëzakonisht i rëndësishëm për çfarëdo përpjekje për t'i transformuar konfliktet. Në 
fund të këtij ushtrimi duhet të ketë vlerësim, gjatë të cilit bëhen paralele me jetën e 
përditshme. 

Duke pasur parasysh diversitetin që do të shfaqet në sesionin e stuhisë së mendimeve, 
si dhe përvojat e ushtrimit me ndarje të letrës, vazhdohet me barometër me tema 
konkrete për konflikt. Këtu pjesëmarrësve u jepet hapësira dhe struktura, e cila u lejon 
atyre të ndajnë pikëpamje specifike mbi tema që lidhen me aspekte të ndryshme të 
konfliktit, përfshirë dilemat dhe pikëpamjet problematike që ekzistojnë. 

9 Yael Ohana, 2012, ‘Impacts on young people’, T-KIT: Youth transforming conflict, vol 12, p. 63
10 Galtung  J., Peace  by  Peaceful  Means:  Peace  and  Conflict,  Development  and  Civilization  (International  Peace  Research 
Institute, Oslo, 1996)



Pas barometrit, grupi ka një kuptim disi më të gjerë të konfliktit si fenomen shoqëror, 
dhe së bashku me përballjen e mëparshme me përvojë me konfliktin është në një vend 
të mirë për të punuar me të në përcaktimin e konfliktit në mënyrë individuale. Këtu 
është thelbësore të mos veprohet vetëm me shkrimin e përkufizimit të konfliktit - siç 
kuptohet nga vetë pjesëmarrësit, por edhe të shkruhet edhe për sjelljen personale në 
konfliktin. Pas prezantimeve, nëse ekziston një nevojë e qartë, me grupin mund të 
ndahen disa përkufizime përkatëse të konfliktit. Më në fund, bëhet një vlerësim duke u 
përqëndruar në sjelljen e tyre në konflikt dhe mundësinë e përmirësimit të saj në një 
mënyrë që çon në paqe pozitive. Pas këtij ushtrimi, bëhet një prezantim mbi mënyrat e 
sjelljes në konflikt, duke iu referuar në detaje dhe me shembuj të shmangies së 
konfliktit, konkurrencës në situata konflikti, si dhe bashkëpunimit. Këtu gjithashtu 
shtjellohet mënyra e marrjes së vendimeve, më saktësisht zgjidhjet - posaçërisht mbi 
kompromisin dhe konsensusin. Në këtë pjesë, grupi tashmë ka një kuptim të fortë të 
konfliktit - sigurisht brenda mundësive - dhe për të përfunduar seminarin me një 
ushtrim ndërveprues, pjesëmarrësit ndahen në grupe dhe prej tyre, duke përdorur 
ajsbergun si një mënyrë për të ilustruar konflikt, atyre u kërkohet të na paraqesin së 
bashku se çfarë ndikon në një konflikt, pavarësisht nëse është apo nuk është i 
dukshëm. Gjatë Vlerësimit diskutohen gjithashtu mënyrat në të cilat duhet t'i qasemi 
aspekteve të konfliktit në mënyrë që ai të zgjidhet ose transformohet në një mënyrë të 
përshtatshme. 
Profili i pjesëmarrësve 
Punëtoria është dedikuar për të rinjtë nga 15 deri në 25 vjeç. Të gjitha ushtrimet mund 
të përshtaten për më të rinj se 15 vjet, dhe veçanërisht për më të vjetër se 25 vjet, në 
varësi të qëllimeve specifike të seminarit, si dhe nevojave të grupit të synuar. 
Me fokus të tillë, seminari është dizajnuar për të rinjtë, dhe kështu thjeshtohet në 
performancën e tij, në mënyrë që të jetë si hyrje në të kuptuarit e konflikteve si hapi i 
parë drejt transformimit të konfliktit. Të rinjtë, veçanërisht ata të moshës 15-25 vjeç, 
janë në një fazë të jetës në të cilën përballen me sfida dhe konflikte të ndryshme nga të 
cilat, në pamundësi të transformimit të tyre të duhur, shpesh u shfaqen forma të 
ndryshme të dhunës. Kjo është arsyeja pse ushtrimet synojnë të bëjnë konfliktin më të 
kuptueshëm më gjerësisht dhe më thellë, por gjithashtu të kuptojnë rolin dhe sjelljen e 
tyre në konflikt, në mënyrë që të kontribuojnë në zhvillimin e aftësive të tyre për 
transformimin e tyre. 

Plan për punëtori  
• Qëllimi i seminarit: 
 - Që të kuptohe konflikti më thellë dhe zhvilloni aftësitë e përballimit dhe   
  transformimit të konfliktit. 
• Detyrat: 
 - Për të marrë një pamje më të qartë se çka kuptojmë me termin;  
 - Rishqyrtimi i rolit dhe sjelljes së personale në situata konfliktuale; 
 - Kuptimi dhe njohja e mënyrave të sjelljes në konflikt;
 - Zhvillimi i aftësive dhe inkurajimi i ndryshimeve pozitive shoqërore. 

•  Rezultatet e pritura:
 - Ndërgjegjësimi i rritur për konfliktet dhe mundësitë për të vepruar në   
  situata konfliktuale;
 - Njohja me faktorët që kontribuojnë në krijimin e konflikteve;
 - Njohja me ndryshimin midis konfliktit dhe dhunës;
 - Aftësi të zhvilluara për sjellje proaktive në konflikt, me qëllim që ta    
  kapërcejmë dhe transformojmë atë; 
 - Studentëve u mësohen aftësitë e analizës së zgjidhjes së situatave    
  konfliktuale
 



Sesioni 1 
Aktiviteti 1
Kohëzgjatja
Qellimi
Detyrat

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 

Materialet e nevojshme 
Metoda e vlerësimit

Aktiviteti 2
Kohëzgjatja
Qellimi:

Detyrat:

Brainstorming (Stuhi mendimesh) / Stuhi idesh
15 minuta
Hyrje në temë
Ndarja në një grup gjithçka që na vjen në mendje 
ose na shoqëron me Konfliktin kur dëgjojmë 
termin.  
- Pjesëmarrësit/et fitojnë njohuri për    
 asociacione të ndryshme që ka grupi për   
 konfliktet.
- Pjesëmarrësit kanë një pamje më të qartë   
 se çka nënkuptojmë me termin. 
- Pjesëmarrësit e kuptojnë që konflikti mund  
 të jetë konstruktiv ose shkatërrues.
Sesioni zhvillohet në plenum, me pjesëmarrje 
aktive të të gjithëve, përfshirë dhe trajnerin i cili 
udhëheq. 

Ai/ajo që udhëheq u kërkon të gjithëve në grup të 
tregojnë atë që i kujton ose asocijon konflikt, dhe 
u kërkon atyre ta bëjnë këtë ngadalë, në mënyrë 
që të kenë kohë për ta shkruar atë. Më saktësisht, 
traineri pyet grupin si më poshtë: "Me çfarë e 
asocijoni termin konflikt?" dhe u kërkon 
pjesëmarrësve të ndajnë asocijimet e tyre.

Në dërrasën e bardhë, ai / ajo që udhëheq para të 
gjithëve shkruan asocijimet që do të ndahen, dhe 
në momentet kur askush nga grupi nuk po ndan 
diçka, ai / ajo shton asocijimet e tij / saj ose gjërat 
që e kujtojnë një konflikt.

Sapo pjesëmarrësit të mos kenë asgjë për të 
ndarë, ai/ajo që udhëheq lexon edhe një herë të 
gjitha sendet e shkruara në dërrasën e bardhë. 

Në fund dërrasa e bardhë ngjitet diku në një vend 
të dukshëm, për të qëndruar derisa zgjat 
seminari. 
Dërrasë e bardhë dhe marker.
Dërasë e bardhë me asocijimet e përmendura në 
temë.
Ndarja e letrës
45 minuta
Praktikë eksperienciale për njohjen dhe 
rishqyrtimin e sjelljes së vet në konflikt, si dhe 
zhvillimin e mekanizmave për sjellje konstruktive 
dhe kategorike në konflikt
- Pjesëmarrësit/et kanë njohuri për sjelljen e  
 tyre konfliktuale
- Pjesëmarrësit e kuptojnë rëndësinë e   

 nevojave dhe rolin e tyre në zgjidhjen e   
 konflikteve.
- Pjesëmarrësit/et të përballen me një situatë  
 në të cilën interesat nuk janë     
 domosdoshmërisht të ngjashëm ose të   
 kapërcyeshëm pa ndonjë shmangie nga ajo  
 që ishte imagjinuar. 
- Pjesëmarrësit/et e kuptojnë më mirë sjelljen  
 e tyre në një situatë konflikti. 
- Pjesëmarrësit/et zhvillojnë aftësi për   
 vendosmëri dhe solidaritet në situata   
 konfliktuoze. 
- Pjesëmarrësit/et fitojnë një këqyrje më të   
 madhe në konfliktet shoqërore
Pjesëmarrësit/et ndahen në 4 grupe me nga 5 dhe 
ulen në tavolina të ndara ose në dysheme. Ata më 
pas marrin letër për dërrasën e bardhë dhe 
udhëzimin e mëposhtëm:
"Mendoni se çfarë copë letre, me çfarë madhësie 
dhe forme dëshironi për vete. "Vetëm imagjinoni".

Atëherë u jepen gërshërë (një për secilin grup) me 
udhëzimet e mëposhtme:
"Të gjithë duhet të presin një copë letër në 
madhësinë dhe formën që imagjinuan për veten e 
tyre, pa lënë asnjë copë të tepërt në dërrasën e 
bardhë. Komunikimi është i lejuar. "Keni 7 
minuta".

Pastaj të gjithë pjesëmarrësit ulen në plenum dhe 
bëhet vlerësim gojor i asaj që ndodhi, si dhe sa të 
kënaqur janë me atë që imagjinuan dhe që fituan. 
Nëse është e mundur, bëhen paralele me jetën e 
përditshme dhe vështirësitë për t'ju shmangur 
atyre situatave. 
Letër për dërrasën e bardhë, gërshërë
Biseda në Plenum
Barometër për konflikt
30 minuta 
Ndarja e grupeve, pa ndërprerje dhe replika, 
qëndrimet mbi çështjet e ngritura në lidhje me 
konfliktin. 
- Pjesëmarrësit/et janë të vetëdijshëm për   
 ndryshimet në interpretimin e termit   
 konflikt
- Pjesëmarrësit/et e kuptojnë që dhuna   
 mund të jetë pasojë e konfliktit, por nuk   
 janë sinonime
- Pjesëmarrësit/et e kuptojnë se ata kanë një  
 përgjegjësi në situata konfliktuoze
- Pjesëmarrësit/et ndajnë pikëpamjet e tyre  
 dhe mësojnë rreth aspekteve të ndryshme  
 të deklaratave nga të tjerët në grup 

- Ndërgjegjësimi për aspektet dhe kuptimet e  
 ndryshme të konfliktit, (mos) lidhshmëria   
 me dhunën, pushtetin, etj.
- Zhvillimi i ndjenjës së përgjegjësisë dhe   
 solidaritetit në situata konfliktuale
Ka dy gjini në dhomë: "Pajtohem" dhe "Nuk 
pajtohem". Moderatori pastaj lexon një deklaratë 
dhe pjesëmarrësit pozicionohen në Barometër 
me trupat e tyre (në këmbë) në mënyrë që ata të 
qëndrojnë në një pozicion që pasqyron vizualisht 
marrëveshjen ose mosmarrëveshjen e tyre me 
deklaratën. Gjinia "Pajtohem" do të thotë 
marrëveshje 100% me pohimin, dhe gjinia "Nuk 
pajtohem" është një mospajtim të plotë me 
pohimin. Në barometër janë të vlefshme të gjitha 
pozicionet e tjera midis këtyre dy gjinive dhe 
përqindja përkatëse e pajtimit ose mospajtimit 
me deklaratën .

Është e rëndësishme të përmendet se:
- Nuk ka diskutim në Barometër dhe nuk ka  
 mundësi për të dhënë vërejtje ose për të   
 marrë fjalë për herë të dytë
- Fillon me një gjini dhe vazhdon me gjininë   
 tjetër, por nuk ka kthim prapa 
- Në Barometër lejohet që dikush të    
 ndryshojë pozicionin e tij/saj në këmbë nëse  
 ndërkohë ka ndryshuar mendje 

Deklaratat për këtë Barometër janë si më poshtë: 
- Konflikti dhe dhuna janë e njëjta gjë
- Konfliktet më së miri është të shmangen
- Nëse interesat janë në kundërshtim,   
 konflikti nuk mund të zgjidhet.
- Kush ka më shumë pushtet, ai / ajo    
 gjithashtu ka më shumë përgjegjësi për   
 konfliktin
Dy fletë letre për shënimin e të dy gjini të 
Barometrit



Brainstorming (Stuhi mendimesh) / Stuhi idesh
15 minuta
Hyrje në temë
Ndarja në një grup gjithçka që na vjen në mendje 
ose na shoqëron me Konfliktin kur dëgjojmë 
termin.  
- Pjesëmarrësit/et fitojnë njohuri për    
 asociacione të ndryshme që ka grupi për   
 konfliktet.
- Pjesëmarrësit kanë një pamje më të qartë   
 se çka nënkuptojmë me termin. 
- Pjesëmarrësit e kuptojnë që konflikti mund  
 të jetë konstruktiv ose shkatërrues.
Sesioni zhvillohet në plenum, me pjesëmarrje 
aktive të të gjithëve, përfshirë dhe trajnerin i cili 
udhëheq. 

Ai/ajo që udhëheq u kërkon të gjithëve në grup të 
tregojnë atë që i kujton ose asocijon konflikt, dhe 
u kërkon atyre ta bëjnë këtë ngadalë, në mënyrë 
që të kenë kohë për ta shkruar atë. Më saktësisht, 
traineri pyet grupin si më poshtë: "Me çfarë e 
asocijoni termin konflikt?" dhe u kërkon 
pjesëmarrësve të ndajnë asocijimet e tyre.

Në dërrasën e bardhë, ai / ajo që udhëheq para të 
gjithëve shkruan asocijimet që do të ndahen, dhe 
në momentet kur askush nga grupi nuk po ndan 
diçka, ai / ajo shton asocijimet e tij / saj ose gjërat 
që e kujtojnë një konflikt.

Sapo pjesëmarrësit të mos kenë asgjë për të 
ndarë, ai/ajo që udhëheq lexon edhe një herë të 
gjitha sendet e shkruara në dërrasën e bardhë. 

Në fund dërrasa e bardhë ngjitet diku në një vend 
të dukshëm, për të qëndruar derisa zgjat 
seminari. 
Dërrasë e bardhë dhe marker.
Dërasë e bardhë me asocijimet e përmendura në 
temë.
Ndarja e letrës
45 minuta
Praktikë eksperienciale për njohjen dhe 
rishqyrtimin e sjelljes së vet në konflikt, si dhe 
zhvillimin e mekanizmave për sjellje konstruktive 
dhe kategorike në konflikt
- Pjesëmarrësit/et kanë njohuri për sjelljen e  
 tyre konfliktuale
- Pjesëmarrësit e kuptojnë rëndësinë e   

 nevojave dhe rolin e tyre në zgjidhjen e   
 konflikteve.
- Pjesëmarrësit/et të përballen me një situatë  
 në të cilën interesat nuk janë     
 domosdoshmërisht të ngjashëm ose të   
 kapërcyeshëm pa ndonjë shmangie nga ajo  
 që ishte imagjinuar. 
- Pjesëmarrësit/et e kuptojnë më mirë sjelljen  
 e tyre në një situatë konflikti. 
- Pjesëmarrësit/et zhvillojnë aftësi për   
 vendosmëri dhe solidaritet në situata   
 konfliktuoze. 
- Pjesëmarrësit/et fitojnë një këqyrje më të   
 madhe në konfliktet shoqërore
Pjesëmarrësit/et ndahen në 4 grupe me nga 5 dhe 
ulen në tavolina të ndara ose në dysheme. Ata më 
pas marrin letër për dërrasën e bardhë dhe 
udhëzimin e mëposhtëm:
"Mendoni se çfarë copë letre, me çfarë madhësie 
dhe forme dëshironi për vete. "Vetëm imagjinoni".

Atëherë u jepen gërshërë (një për secilin grup) me 
udhëzimet e mëposhtme:
"Të gjithë duhet të presin një copë letër në 
madhësinë dhe formën që imagjinuan për veten e 
tyre, pa lënë asnjë copë të tepërt në dërrasën e 
bardhë. Komunikimi është i lejuar. "Keni 7 
minuta".

Pastaj të gjithë pjesëmarrësit ulen në plenum dhe 
bëhet vlerësim gojor i asaj që ndodhi, si dhe sa të 
kënaqur janë me atë që imagjinuan dhe që fituan. 
Nëse është e mundur, bëhen paralele me jetën e 
përditshme dhe vështirësitë për t'ju shmangur 
atyre situatave. 
Letër për dërrasën e bardhë, gërshërë
Biseda në Plenum
Barometër për konflikt
30 minuta 
Ndarja e grupeve, pa ndërprerje dhe replika, 
qëndrimet mbi çështjet e ngritura në lidhje me 
konfliktin. 
- Pjesëmarrësit/et janë të vetëdijshëm për   
 ndryshimet në interpretimin e termit   
 konflikt
- Pjesëmarrësit/et e kuptojnë që dhuna   
 mund të jetë pasojë e konfliktit, por nuk   
 janë sinonime
- Pjesëmarrësit/et e kuptojnë se ata kanë një  
 përgjegjësi në situata konfliktuoze
- Pjesëmarrësit/et ndajnë pikëpamjet e tyre  
 dhe mësojnë rreth aspekteve të ndryshme  
 të deklaratave nga të tjerët në grup 

Rezultatet e pritura:

Udhëzime për realizim 

Materialet e nevojshme 
Metoda e vlerësimit
Aktiviteti 3
Kohëzgjatja
Qellimi

Detyrat

Rezultatet e pritura

- Ndërgjegjësimi për aspektet dhe kuptimet e  
 ndryshme të konfliktit, (mos) lidhshmëria   
 me dhunën, pushtetin, etj.
- Zhvillimi i ndjenjës së përgjegjësisë dhe   
 solidaritetit në situata konfliktuale
Ka dy gjini në dhomë: "Pajtohem" dhe "Nuk 
pajtohem". Moderatori pastaj lexon një deklaratë 
dhe pjesëmarrësit pozicionohen në Barometër 
me trupat e tyre (në këmbë) në mënyrë që ata të 
qëndrojnë në një pozicion që pasqyron vizualisht 
marrëveshjen ose mosmarrëveshjen e tyre me 
deklaratën. Gjinia "Pajtohem" do të thotë 
marrëveshje 100% me pohimin, dhe gjinia "Nuk 
pajtohem" është një mospajtim të plotë me 
pohimin. Në barometër janë të vlefshme të gjitha 
pozicionet e tjera midis këtyre dy gjinive dhe 
përqindja përkatëse e pajtimit ose mospajtimit 
me deklaratën .

Është e rëndësishme të përmendet se:
- Nuk ka diskutim në Barometër dhe nuk ka  
 mundësi për të dhënë vërejtje ose për të   
 marrë fjalë për herë të dytë
- Fillon me një gjini dhe vazhdon me gjininë   
 tjetër, por nuk ka kthim prapa 
- Në Barometër lejohet që dikush të    
 ndryshojë pozicionin e tij/saj në këmbë nëse  
 ndërkohë ka ndryshuar mendje 

Deklaratat për këtë Barometër janë si më poshtë: 
- Konflikti dhe dhuna janë e njëjta gjë
- Konfliktet më së miri është të shmangen
- Nëse interesat janë në kundërshtim,   
 konflikti nuk mund të zgjidhet.
- Kush ka më shumë pushtet, ai / ajo    
 gjithashtu ka më shumë përgjegjësi për   
 konfliktin
Dy fletë letre për shënimin e të dy gjini të 
Barometrit



Sesioni 2 

Brainstorming (Stuhi mendimesh) / Stuhi idesh
15 minuta
Hyrje në temë
Ndarja në një grup gjithçka që na vjen në mendje 
ose na shoqëron me Konfliktin kur dëgjojmë 
termin.  
- Pjesëmarrësit/et fitojnë njohuri për    
 asociacione të ndryshme që ka grupi për   
 konfliktet.
- Pjesëmarrësit kanë një pamje më të qartë   
 se çka nënkuptojmë me termin. 
- Pjesëmarrësit e kuptojnë që konflikti mund  
 të jetë konstruktiv ose shkatërrues.
Sesioni zhvillohet në plenum, me pjesëmarrje 
aktive të të gjithëve, përfshirë dhe trajnerin i cili 
udhëheq. 

Ai/ajo që udhëheq u kërkon të gjithëve në grup të 
tregojnë atë që i kujton ose asocijon konflikt, dhe 
u kërkon atyre ta bëjnë këtë ngadalë, në mënyrë 
që të kenë kohë për ta shkruar atë. Më saktësisht, 
traineri pyet grupin si më poshtë: "Me çfarë e 
asocijoni termin konflikt?" dhe u kërkon 
pjesëmarrësve të ndajnë asocijimet e tyre.

Në dërrasën e bardhë, ai / ajo që udhëheq para të 
gjithëve shkruan asocijimet që do të ndahen, dhe 
në momentet kur askush nga grupi nuk po ndan 
diçka, ai / ajo shton asocijimet e tij / saj ose gjërat 
që e kujtojnë një konflikt.

Sapo pjesëmarrësit të mos kenë asgjë për të 
ndarë, ai/ajo që udhëheq lexon edhe një herë të 
gjitha sendet e shkruara në dërrasën e bardhë. 

Në fund dërrasa e bardhë ngjitet diku në një vend 
të dukshëm, për të qëndruar derisa zgjat 
seminari. 
Dërrasë e bardhë dhe marker.
Dërasë e bardhë me asocijimet e përmendura në 
temë.
Ndarja e letrës
45 minuta
Praktikë eksperienciale për njohjen dhe 
rishqyrtimin e sjelljes së vet në konflikt, si dhe 
zhvillimin e mekanizmave për sjellje konstruktive 
dhe kategorike në konflikt
- Pjesëmarrësit/et kanë njohuri për sjelljen e  
 tyre konfliktuale
- Pjesëmarrësit e kuptojnë rëndësinë e   

 nevojave dhe rolin e tyre në zgjidhjen e   
 konflikteve.
- Pjesëmarrësit/et të përballen me një situatë  
 në të cilën interesat nuk janë     
 domosdoshmërisht të ngjashëm ose të   
 kapërcyeshëm pa ndonjë shmangie nga ajo  
 që ishte imagjinuar. 
- Pjesëmarrësit/et e kuptojnë më mirë sjelljen  
 e tyre në një situatë konflikti. 
- Pjesëmarrësit/et zhvillojnë aftësi për   
 vendosmëri dhe solidaritet në situata   
 konfliktuoze. 
- Pjesëmarrësit/et fitojnë një këqyrje më të   
 madhe në konfliktet shoqërore
Pjesëmarrësit/et ndahen në 4 grupe me nga 5 dhe 
ulen në tavolina të ndara ose në dysheme. Ata më 
pas marrin letër për dërrasën e bardhë dhe 
udhëzimin e mëposhtëm:
"Mendoni se çfarë copë letre, me çfarë madhësie 
dhe forme dëshironi për vete. "Vetëm imagjinoni".

Atëherë u jepen gërshërë (një për secilin grup) me 
udhëzimet e mëposhtme:
"Të gjithë duhet të presin një copë letër në 
madhësinë dhe formën që imagjinuan për veten e 
tyre, pa lënë asnjë copë të tepërt në dërrasën e 
bardhë. Komunikimi është i lejuar. "Keni 7 
minuta".

Pastaj të gjithë pjesëmarrësit ulen në plenum dhe 
bëhet vlerësim gojor i asaj që ndodhi, si dhe sa të 
kënaqur janë me atë që imagjinuan dhe që fituan. 
Nëse është e mundur, bëhen paralele me jetën e 
përditshme dhe vështirësitë për t'ju shmangur 
atyre situatave. 
Letër për dërrasën e bardhë, gërshërë
Biseda në Plenum
Barometër për konflikt
30 minuta 
Ndarja e grupeve, pa ndërprerje dhe replika, 
qëndrimet mbi çështjet e ngritura në lidhje me 
konfliktin. 
- Pjesëmarrësit/et janë të vetëdijshëm për   
 ndryshimet në interpretimin e termit   
 konflikt
- Pjesëmarrësit/et e kuptojnë që dhuna   
 mund të jetë pasojë e konfliktit, por nuk   
 janë sinonime
- Pjesëmarrësit/et e kuptojnë se ata kanë një  
 përgjegjësi në situata konfliktuoze
- Pjesëmarrësit/et ndajnë pikëpamjet e tyre  
 dhe mësojnë rreth aspekteve të ndryshme  
 të deklaratave nga të tjerët në grup 

- Ndërgjegjësimi për aspektet dhe kuptimet e  
 ndryshme të konfliktit, (mos) lidhshmëria   
 me dhunën, pushtetin, etj.
- Zhvillimi i ndjenjës së përgjegjësisë dhe   
 solidaritetit në situata konfliktuale
Ka dy gjini në dhomë: "Pajtohem" dhe "Nuk 
pajtohem". Moderatori pastaj lexon një deklaratë 
dhe pjesëmarrësit pozicionohen në Barometër 
me trupat e tyre (në këmbë) në mënyrë që ata të 
qëndrojnë në një pozicion që pasqyron vizualisht 
marrëveshjen ose mosmarrëveshjen e tyre me 
deklaratën. Gjinia "Pajtohem" do të thotë 
marrëveshje 100% me pohimin, dhe gjinia "Nuk 
pajtohem" është një mospajtim të plotë me 
pohimin. Në barometër janë të vlefshme të gjitha 
pozicionet e tjera midis këtyre dy gjinive dhe 
përqindja përkatëse e pajtimit ose mospajtimit 
me deklaratën .

Është e rëndësishme të përmendet se:
- Nuk ka diskutim në Barometër dhe nuk ka  
 mundësi për të dhënë vërejtje ose për të   
 marrë fjalë për herë të dytë
- Fillon me një gjini dhe vazhdon me gjininë   
 tjetër, por nuk ka kthim prapa 
- Në Barometër lejohet që dikush të    
 ndryshojë pozicionin e tij/saj në këmbë nëse  
 ndërkohë ka ndryshuar mendje 

Deklaratat për këtë Barometër janë si më poshtë: 
- Konflikti dhe dhuna janë e njëjta gjë
- Konfliktet më së miri është të shmangen
- Nëse interesat janë në kundërshtim,   
 konflikti nuk mund të zgjidhet.
- Kush ka më shumë pushtet, ai / ajo    
 gjithashtu ka më shumë përgjegjësi për   
 konfliktin
Dy fletë letre për shënimin e të dy gjini të 
Barometrit

Udhëzime për realizim 

Materialet e nevojshme 

Aktiviteti 1
Kohëzgjatja
Qellimi

Detyrat

Përkufizimi i konfliktit
45 minuta
Qëllimi është që secili pjesëmarrës të jetë në 
gjendje të reflektojë në përkufizimin e tij/saj të 
termit konflikt dhe qëndrimin e tij/saj ndaj të 
njëjtit, si dhe të jetë në gjendje ta përcaktojë dhe 
interpretojë atë në një mënyrë më konstruktive.
- Pjesëmarrësit/et përkufizojnë konfliktin për  

Përkufizimi i konfliktit
45 minuta
Qëllimi është që secili pjesëmarrës të jetë në 
gjendje të reflektojë në përkufizimin e tij/saj të 
termit konflikt dhe qëndrimin e tij/saj ndaj të 
njëjtit, si dhe të jetë në gjendje ta përcaktojë dhe 
interpretojë atë në një mënyrë më konstruktive.
- Pjesëmarrësit/et përkufizojnë konfliktin për  



 veten e tyre dhe mësojnë nga përkufizimet e  
 të tjerëve 
- Pjesëmarrësit/et kanë njohuri për sjelljen e  
 tyre gjatë konflikteve 
- Pjesëmarrësit/et dinë si ta përcaktojnë   
 konfliktin, ata gjithashtu dinë se si e    
 përcaktojnë të tjerët të njëjtin. 
- Pjesëmarrësit/et ndajnë përkufizimet e tyre  
 dhe kështu marrin një pamje më të gjerë të  
 asaj se çfarë paraqet konflikti. 
- Pjesëmarrësit/et vetëdijesohen për sjelljen e  
 tyre në konflikt

Ai/ajo që udhëheq u kërkon pjesëmarrësve të 
mendojnë vetë për disa minuta dhe të plotësojnë 
fjalitë e mëposhtme: 
"Është konflikt ..."
"Kur gjendem në konflikt, unë ..." 

Ai/ajo që udhëheq nuk jep përkufizim për 
konfliktin nëse dikush e kërkon, por thekson se 
është e rëndësishme që ata të përgjigjen ashtu si e 
kuptojnë, domethënë që t'i plotësojnë fjalitë. Sipas 
nevojës në fund, ndahen disa përkufizime që janë 
të përshtatshme në varësi të asaj që do të shfaqet. 

Pjesëmarrësit/et ndahen në grupe me nga 4-5 veta 
dhe ndajnë mes tyre, ndërsa së bashku përgatisin 
prezantim me fjalitë e tyre. 

Më në fund, secili grup ka një prezantim në 
plenum, pas së cilës vijon vlerësimi. Vlerësimi 
bëhet me fokus në sjelljen e tyre në konflikt dhe 
aftësinë për ta përmirësuar atë. 
Dërrasë e bardhë, marker, letër dhe stilolapsa 
Biseda në Plenum 
Mënyra e sjelljes në konflikt
15 minuta
Të paraqiten dhe shpjegohen mënyrat e sjelljes në 
konflikt 
Pjesëmarrësit/et e kuptojnë se ka qasje ose 
mënyra të sjelljes të shumta në një konflikt që 
përcaktojnë rezultatin e përpjekjeve për ta 
zgjidhur atë 
- Pjesëmarrësit/et do të bëhen të vetëdijshëm  
 për mënyrat e sjelljeve konfliktuale
- Pjesëmarrësit/et i kuptojnë avantazhet dhe  
 disavantazhet e sjelljeve specifike në konflikt
Ai/ajo që udhëheq vizaton një grafik me dy boshte. 
Një bosht i referohet nevojave ose interesave të 
tjetrit dhe tjetri nevojave ose interesave personale. 

 veten e tyre dhe mësojnë nga përkufizimet e  
 të tjerëve 
- Pjesëmarrësit/et kanë njohuri për sjelljen e  
 tyre gjatë konflikteve 
- Pjesëmarrësit/et dinë si ta përcaktojnë   
 konfliktin, ata gjithashtu dinë se si e    
 përcaktojnë të tjerët të njëjtin. 
- Pjesëmarrësit/et ndajnë përkufizimet e tyre  
 dhe kështu marrin një pamje më të gjerë të  
 asaj se çfarë paraqet konflikti. 
- Pjesëmarrësit/et vetëdijesohen për sjelljen e  
 tyre në konflikt

Ai/ajo që udhëheq u kërkon pjesëmarrësve të 
mendojnë vetë për disa minuta dhe të plotësojnë 
fjalitë e mëposhtme: 
"Është konflikt ..."
"Kur gjendem në konflikt, unë ..." 

Ai/ajo që udhëheq nuk jep përkufizim për 
konfliktin nëse dikush e kërkon, por thekson se 
është e rëndësishme që ata të përgjigjen ashtu si e 
kuptojnë, domethënë që t'i plotësojnë fjalitë. Sipas 
nevojës në fund, ndahen disa përkufizime që janë 
të përshtatshme në varësi të asaj që do të shfaqet. 

Pjesëmarrësit/et ndahen në grupe me nga 4-5 veta 
dhe ndajnë mes tyre, ndërsa së bashku përgatisin 
prezantim me fjalitë e tyre. 

Më në fund, secili grup ka një prezantim në 
plenum, pas së cilës vijon vlerësimi. Vlerësimi 
bëhet me fokus në sjelljen e tyre në konflikt dhe 
aftësinë për ta përmirësuar atë. 
Dërrasë e bardhë, marker, letër dhe stilolapsa 
Biseda në Plenum 
Mënyra e sjelljes në konflikt
15 minuta
Të paraqiten dhe shpjegohen mënyrat e sjelljes në 
konflikt 
Pjesëmarrësit/et e kuptojnë se ka qasje ose 
mënyra të sjelljes të shumta në një konflikt që 
përcaktojnë rezultatin e përpjekjeve për ta 
zgjidhur atë 
- Pjesëmarrësit/et do të bëhen të vetëdijshëm  
 për mënyrat e sjelljeve konfliktuale
- Pjesëmarrësit/et i kuptojnë avantazhet dhe  
 disavantazhet e sjelljeve specifike në konflikt
Ai/ajo që udhëheq vizaton një grafik me dy boshte. 
Një bosht i referohet nevojave ose interesave të 
tjetrit dhe tjetri nevojave ose interesave personale. 

Rezultatet e pritura:

Udhëzime për realizim 

Materialet e nevojshme 
Metoda e vlerësimit
Aktiviteti 2
Kohëzgjatja
Qëllimi i sesionit

Detyrat e sesionit

Rezultatet e pritura

Udhëzime për realizim 



Sesioni 3 

Më pas shpjegon ngadalë se si dhe në çfarë mase 
plotësohen nevojat ose interesat nëse shmanget 
konflikti dhe nëse ka konkurrencë ose 
bashkëpunim. 

Gjatë prezantimit, jepen shembuj specifikë për 
sqarim, varësisht nga njohuritë e grupit. 

Dërrasë e bardhë, marker.
/
Përafërsisht kështu duhet të duket grafiku në 
fund. Vizitohet ngadalë derisa të paraqiten gjitha 
qasjet një nga një. 

Më pas shpjegon ngadalë se si dhe në çfarë mase 
plotësohen nevojat ose interesat nëse shmanget 
konflikti dhe nëse ka konkurrencë ose 
bashkëpunim. 

Gjatë prezantimit, jepen shembuj specifikë për 
sqarim, varësisht nga njohuritë e grupit. 

Dërrasë e bardhë, marker.
/
Përafërsisht kështu duhet të duket grafiku në 
fund. Vizitohet ngadalë derisa të paraqiten gjitha 
qasjet një nga një. 

Materialet e nevojshme 
Metoda e vlerësimit
Anekset dhe literaturë e 
dobishme

Aktiviteti 1 
Kohëzgjatja 
Qellimi

Detyrat

Rezultatet e pritura

Ajsbergu 
60 minuta
Të kuptohen shumica e aspekteve të asaj që 
përbën një konflikt, ose që manifestohen qartë 
ose në mënyrë të padukshme në të 
Pjesëmarrësit/et ndahen në grupe dhe mësojnë 
gjithçka që është e dukshme dhe e padukshme 
në konflikt  
Pjesëmarrësit e dinë se ka shumë gjëra në një 
konflikt që nuk janë domosdoshmërisht të 
dukshme por ndikojnë në të 
Pjesëmarrësit/et janë të vetëdijshëm për pritjet e 
ndryshme, paragjykimet, emocionet, etj., që 
ndikojnë në një konflikt, dhe shpesh nuk janë 
shfaqe të dukshme të tij. 



Udhëzime për realizim 

Materialet e nevojshme 
Metoda e vlerësimit
Anekset dhe literaturë e 
dobishme

Prezantuesi/ja prezanton kuptimin e ajsbergut 
dhe nxjerr një shembull se si duket një ajsberg. 
Ajsbergu përfaqësohet simbolikisht nga ajo që 
tregojmë, domethënë ajo që fshehim në një 
përplasje: atë që tregojmë është mbi sipërfaqe, 
ndërsa atë që fshehim është nën sipërfaqe

Pjesëmarrësit/et punojnë në 3 grupe. Ata ndajnë 
dhe shkruajnë në grupe në një vizatim të 
ajsbergut në dërrasën e bardhëçfarë mendojnë 
se duhet, pavarësisht nëse bien dakord me 
njëri-tjetrin, duke pasur parasysh që disa gjëra 
mund të jenë të dukshme dhe të padukshme 

Pas punës në grupe të vogla, bëhen prezantime 
të cilat i japin hapësirë një rishikimi të 
përgjithshëm, tek i cili bëhet fjalë për ndikimin e 
dy pjesëve të ajsbergut, si dhe mundësitë për 
qasje në to

Dërrasë e bardhë, marker 
Biseda në Plenum
Fotografi e një ajsbergu që mund të nxirret si 
shembull:



Përfundim
Zgjidhja ose transformimi i konfliktit më para së gjithash paraqet një grup aftësish që 
kanë rëndësi të madhe për të gjithë ne, duke pasur parasysh praninë e përditshme të 
konfliktit në jetën tonë. Një parakusht për ndërtimin dhe zhvillimin e këtyre aftësive 
është të kuptojmë konfliktin si një fenomen, me të gjitha aspektet e tij pozitive dhe 
negative. 

Për ne si edukatorë ose facilitator në këtë rast është e rëndësishme të bëjmë përpjekje 
për të rinjtë me të cilët punojmë jo vetëm për të kuptuar konfliktin si një fenomen, por 
edhe për të rishikuar rolin e tyre dhe sjelljen e tyre në konfliktet që ata përballen ose 
dëshmojnë. Kjo mund të jetë një sfidë e madhe jo vetëm për të rinjtë, por për njerëzit 
në përgjithësi, dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme për ne që të përpiqemi 
që ata të rinj të kuptojnë rëndësinë e konflikteve si një fenomen, si dhe të kuptojnë 
përfitimet e konflikteve dhe transformimet e tyre. Përndryshe, përfshirja e tyre në vetë 
ushtrimet, dhe rrjedhimisht në përpjekjet për ndërtimin e aftësive të këtij lloji, nuk do 
të jetë e suksesshme. 

Kjo mund të arrihet përmes këtyre ushtrimeve, nëse ato kryhen me kujdes me një 
fokus në mësimin e përbashkët dhe nevojat e grupit. Çdo ushtrim ka specifikat dhe 
mundësitë e veta për komplikime gjatë implementimit, kështu që duhet të ketë 
përgatitje paraprake duke marrë parasysh aspektet teknike të ushtrimeve 
individualisht, dhe përmbajtjen e mundshme që do të lindë gjatë implementimit. 

Në çdo rast, këto ushtrime siç janë përgatitur në këtë punim janë përshtatur për grupin 
e synuar dhe përqendrohen në kuptimin e konfliktit si një hyrje drejt transformimit të 
konfliktit. Sipas logjikë së njëjtë, ato duhet të kontrollohen dhe, nëse është e 
nevojshme, të rregullohen më tej, kur do kihet një pamje e qartë e grupit specifik me të 
cilin duhet të punohet. 
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Софка КОЦЕВА 
Софка Коцева, работи  во  формален образовен систем,  од наставник - 
кратко време, до советник во институцијата Биро за развој на образовани-
ето од  1994 година,   во која работи на изготвување  наставни програми, 
образовни стандарди, врши едукација и обука на нставниците, воспитува-
чите и стручните тела во училиштата.   Мировното образование го студи-
раше во осумдесетите  години, континуирано во текот на работниот  век  
работи на негово вградување/унапредување во различни форми и методи 
во  формалниот образовен систем. Паралелно работи  на проектни актив-
ности со неформалниот образовен сектор за превенција, заштита од сека-
ков вид на современи ризици за младите. Автор/коавтор е на повеќе при-
рачници и анализи на истражувања за потребите на воспитно-образовна-
та работа.    

Sofka Koceva, punon në sistemin arsimor zyrtar, si mësuese - për kohë të 
shkurtër, deri te këshilltare në institucionin Byroja për Zhvillimin e Arsimit që 
nga viti 1994, ku punon në përgatitjen e programeve mësimore, standardeve 
arsimore, edukon dhe trajnon mësues, edukatorë dhe trupat profesionale në 
shkolla. Arsimin për paqen e studioi në vitet e tetëdhjeta, duke punuar 
vazhdimisht në përfshirjen/promovimin e tij në forma dhe metoda të 
ndryshme në sistemin zyrtar të arsimit. Paralelisht, punon në aktivitetet e 
projektit me sektorin e arsimit joformal për parandalimin, mbrojtje nga çdo 
lloj të rreziqeve moderne për të rinjtë. Autore/bashkëautore e disa 
manualeve dhe analizave kërkimore për nevojat e punës arsimore. 

Sofka Koceva





Вовед во медијацијата 

За кого е наменета работилницата 

Медијацијата  е само еден од алтернативните начините  на решавање конфликти 
и надминување на недоразбирањата,  преку трета, неутрална страна, која што се 
појавува во улога на медијатор/и,  посредник меѓу спротивставените/судрените 
страни во конфликтот. Ваквиот процес е структуриран во јасно определени  
чекори и е ориентиран само на заемно прифатливо  решение за двете страни.  
Медијацијата може да помогне во подобрувањето на климата за работа, престоју-
вањето/живеењето и на училишната атмосфера. 

За да постои медијацијата мора да има конфликт. Таа постои  кога постојат 
конфликти, кога страните не можат да дојдат до решенија, и тогаш може да се 
избере овој начин/приод или метод/техника за разрешување на одредени несо-
гласувања.  Целта е на конфликтот да му се пријде на конструктивен начи. Важен 
предуслов за изведувањето на медијацијата е унапредување и на комуникацијата.

Оваа работилница се  однесува на врсничката  медијација  затоа што е замисле-
на да се одвива помеѓу врсници/млади луѓе,  кои ќе се запознаат, мотивираат и ќе 
имаат активна и главна улога во натамошните процеси на медијацијата. 

Oсновна цел на оваа работилница е да придонесе кон развивање на култура на 
дијалог и зајакнување на способносите на младите да градат мир и толерантна 
односи и средина. Истата ќе создаде простор младите да се запознаат со врснича-
та медијација  и да се поттикнат  самостојно да ги решаваат проблемите со 
коишто секојдневно се соочуваат.  

Кои се очекувани резултати од работилницата за  врсничка медијација? 
- Знаат  што е  медијацијата, а што врсничка медијација 
- Ги знаат придобивките од врсничката медијација
- Ја рабираат потребата од примена на врсничката медијација
- Ги знаат начелата и специфичностите на врсничката медијација
- Упатени се и знаат што точно прават врсничките медијатори
- Знаат за чекорите  во врсничката медијација,  упатени  се каде, кога и како  
 да ги применат

Работилницата е најпогодна за млади луѓе на возраст над 15 до 29 години, кои се 
мотивирани да го негуваат и  зачуваат односот на разбирање и толеранција меѓу 
индивидуите, да градат култура на дијалог и да превенираат насилство.  Истата 
може лесно да се применува и во работа со повозрасни, но во такви случаи е 
потребно да се прилагоди согласно на карактеристиките и способностите на воз-
расната група со која ќе се работи.



Вовед во врсничка медијацијата

Која е потребата од  врсничка медијација?

Што  претставува медијацијата? 
Медијација претставува начин на решавање на спорови, конфликти помеѓу две 
или повеќе страни кои имаат спротивставени цели, потреби, желби, ставови, 
интереси и сл., а кој се одвива со посредство на трета, неутрална страна. Во 
медијацијата, оваа трета неутрална страна е доброволно избрана од сите кои се 
вклучени во конфликтот. Истата ја ужива нивната доверба и има одговорност да 
посредува во изнаоѓање на заедничко прифатливи начини на трансформација на 
конфликтната ситуација.  
Што е врсничка медијација? 
За врсничката медијација, важи истата дефиниција за медијација  - дека тоа е 
начин на решавање на спорови со посредство на трета неутрална страна, Но, во 
врсничката медијација, важна караактеристика е тоа што  судирот  е меѓу врсни-
ци и таа трета неутрална страна, односно медијаторот или посредникот, е во 
еднаква/блиска  возраст како и главни актери  кои се во судир. 

Согласно на Компаративна анали за мировно образование 2011-2019, подготве-
на од Првата детска амбасада во светот Меѓаши во март 2020 година, насилство-
то  меѓу младите  е во постојан пораст. Младите денес сѐ почесто се дел од прак-
тики на исмејување, навредување, уништување на училишен инвентар, индиви-
дуални или групни физички пресметки (тепачки) итн. Вакви облици на насилство, 
кои се од универзален карактер и се присутни во повеќе општествени сегменти и 
помегу различни возрасни групи (на пример, меѓу млади, помеѓу родители, 
колеги на работа,  во различни социјални групи и сл.) содржат висок процент на 
латентен потенцијал, кој може да доведе до други поопасни форми на насилство.

Врсничката медијација е потребна токму за да не го предизвикува врсничкото 
насилство. Истата овозможува конфликтните ситуации во кои би се нашле врсни-
ците, а кои може да кријат потенцијал за нивно перминување во насилство, да се 
трансформираат  и разрешат на позитивен начин. Покрај зајакнување на  внима-
нието посветено на врсничката медијација, согледувајќи ја важноста на потреба-
та од заштита од насилсто помеѓу децата и младите кои се дел од процесот на 
образование, Министерството за образование и наука, во Законот за основно 
образование од  2019, донесе Упатство за постапка и пријавување  и заштита на 
ученик жртва на која било од формите на насилство , злоупотреба и занемару-
вање. Со ова се нарави чекор напред во превенцијата и намалување на насил-
ството во нашата држава.  

За илсутрација, еве пример за тоа какви видови проблеми  се решаваат со  врс-
ничката медијација кога се препорачува:  
• Навредување, исмејување, озборување меѓу младите и од страна на 
 наставници...
• Етинички и културолошки конфликти
• Лажење, ситни кражби, вандализам
• Туркање, омаловажување, игнорирање
• Тепачки, изолирање, караници
• Сајбер насилство/СМС пораки, малтретираењ на социјални медиуми и сл. 



Сепак има и ситуации во кои  врсничка медијација не се препорачува, како на 
пример во ситуации кои бараат координирана, поширока акција од надлежни 
органи за да го покријат проблемот:
• Насилство од поширок и подлабок обем
• Недозволено носење и примена на оружје 
• Екстремен радикализам

Кои се добри страни на врсничката медијацијија ?
Врсничката медијација има многу добри страни, како на пример: 
- учесниците ги прави активни во  трансформирање на процесите кои водат  
 кон решавање на проблеми; 
- им помага позитивно да пристапат кон надминување на конфликтните   
 ситуации во кои се наоѓаат;
- овозможува истите да се стекнат и да развијат животните вештини, како на  
 пример комуникациски вештини, тимска работа и соработка, ветшини за   
 разбирање, превернирање и  разрешување на конфликти, па дури и 
 вештини за менаџирање на време и сл. 
Од друга страна, овозможува учесниците да стекнат увид во ситуацијата, да пре-
испитаат што се случува, да го зајакнат знаењето за другиот, за различностите 
меѓу луѓето, да ја зајакнат својата самодоверба, да ја развијат способноста за 
интроспекција и преиспитување на сопствените ставови, вештини, знаења и 
сличмо, како и да ги прифатат, вреднуваат и почитуваат различностите. Допол-
нително, медијацијата овозможува развој на клима на соработка, почитување, 
разбирање и прифаќање. 

Врсничката медијација, помага да се подобрат условите за заедничка работа и 
помага да се сочуваат добрите меѓучовечки односи. Таа може да доведе до 
зајакнување на трпението, како и до тоа да се усвојат ненасилни техники на кому-
никација. Од друга страна, пак, врсничката медијација создава простор и мож-
ност за увид и разбирање на потребите на другиот, стимулира мировни акции и  
градење на позитивни социјални врски и комуникации во  училиштето и во 
локалната заедница.

Најчестесто, одговорите на прашањето: Кон што придонесува  врсничката 
едукација? вообичаено вклучуваат работи како следниве:  
- Да  се намали непријателството, нетрпението,  да се подобри   
 комуникацијата
- Да спречат  нови конфликти на долгорочен план, да се родат нови и  
 поцврсти пријателства мегу противниците 
- Може да се постигне  фер договор  кој ги задоволува потребите и 
 интересите  на сите вкличени во конфликтот
- Овозможува страните вклчени во конфликтот да имаат контрола над   
 целиот процес 
- Со примена на медијација многу се заштедува на време во процесите на   
 справување со конфликти и нивно трансформирање
- Овозможува тајност и дискреција на процесот, се гради и јакне довербата 
- Спротивставените страните се еднакви во текот на процесот    
- Се намалуват казнените /педагошки мерки  во образовните институции  
 и сл. 

Во обид да се детектираат позитивните стани на врсничката едуакција за различ-
ни страни вклучени во процесот, најчесто се спомнува дека,  врсничката медија-
ција создава услови во кои: 



Учесниците/младите
- стануваат активни во процесот на решавање  на проблеми
- усвојуваат конструктивни модели на однесување
- преземаат поголема одговорност за решавање на нивните проблеми 
- сфаќаат дека интервенциите на возрасните не се секогаш неопходни
- Учење нови начини за решавање конфликти,
- Меѓусебно почитување и уважување
- Се намалува тензијата помеѓу возрасните и децата/младите
- Поминуваат помалку време обидувајќи се да ја одржат дисциплината во   
 училиштето

Додека, пак, кога се во прашање  училиштето/институцијата/ здружение-
то/заедницата, врсничката медијација:
- Помага во развој на алтернативи за традиционалните начини на 
 воведување дисциплина и решавање на проблемите 
- Сите учесници во животот и работата во заедницата преземаат водство и   
 одговорност за својата дисциплина  и  за случувањата заедницата ; 
- Врсничките медијатори не донесуваат обврзувачки одлуки, тие им 
 помагаат на страните во судирот да го решат проблемот и ги водат кон   
 заедничка победа (победа-победа /win-win); 
- Да го сочува односот на разните резултати, го менува начинот на 
 разбирање и решавање на конфликтите, за подобрување на 
 меѓучовечките односи; 
- Ја јакне самодовербата, јакнење на персоналните и социјалните вештини; 
- Ги подобрува вештините за комуникација, за слушање и критичко 
 размислување и 
- Секако ја подобрува климата затоа што страните доаѓаат до заедничко 
 прифатливо решение, без притисок, наметнување или авторитет
- Го намалува врсничкото насилство
- Доброволен,  договорен процес, доколку не се дојде до решение се одлага  
 за друга средба, не секогаш мора веднаш да се реши проблемот
- Најдобро е да се успее, да се постигне договор, со решението да  се 
 задоволни сите страни во конфликтот и да нема губитник  или победник! 

Поради сето погоре наведено поради тоа што претставува брзо, евтино, добро-
волно, доверливо и фер решавање на конфликтите во средини каде што учат, 
престојуват, живеат, работат, волонтираат, спортуваат, врсничката медијацијата 
е прифатлива  и потребно е да се знае од страна на младите. 

Врсничката медијацијата се заснова на уверувањето дека страните во конфлик-
тот  најдобро го познаваат проблемот,  самите најдобро знаат кои решенија нај-
добро ќе ги задоволат нивните потреби и интереси – и сами да одберат решение 
за наједноставен и најлесен начин за спроведување.

Основните начела врз кои се заснова врсничката  медијацијата се: 
- Доброволност, - страните во конфликтот доброволно влегуваат во 
 постапката на медијација
- Доверливост - целата постапка е доверлива, изјавите кои се дадени од   
 страна на учениците не можат да се користат како доказ во други постапки  
 без нивна дозвола. 



Чекори во медијацијата 

- Еднаквост  -  учесниците во постапката за медијација имаат еднакви права  
 и се подеднакво одговорни за процесот и исходот. 

Некои заблуди околу врсничката медијација :
- Медијацијата секогаш треба да заврши со решавање на проблемот.
- Ако медијацијата не успее, виновен е медијаторот.
- Учениците од средните училишта не може да бидат медијатори, бидејќи се  
 премногу млади.
- Наставниците се подобри медијатори од учениците/  имаат поголемо  
 искуство
- Најдобри медијатори се учениците со одличен успех
 

За целисходно реализирање на медијацијата,  потребни се претходни подготовки 
кои поаѓаат од избор на место кое е мирно и дискретно,  преку запознавање на 
вклучените во процесот, нивно претставување, поставување на правила за 
работа и согласување на начините на кои ќе се  работи на изнаоѓање на реше-
ние, поминување на време во градење на доверба во медијаторот и сл. 

Во литературата се срекаваат различен број на чекори, кои зависно од авторите 
варираат од четири, пет, па и осум. Во суштина, процесот на медијација е ист 
секаде, само различни автори различно ги именуваат  и нагласуваат потфазите 
во процесот . 

Ние овде  целосно ќе ги претставиме чекорите опишани од Зорица Трикиќ, Дра-
гана Коруга и група автори,  во публикацијата насловена „Врсничка медијација – 
Прирачник за обучувачи на работилници од областа на образованието и вешти-
ните за медијација”. 
Според нив, процесот на медијација се одвива според следните шест 
чекори:
1. Јасно дефинирање на  проблемот
2. Смислување можни решенија
3. Процена на решенијата
4. Донесување одлуки
5. Определување начини за спроведување на решението
6. Проценка на успешноста на решението
Еве како авторите ги опишуваат секој од чекорите:
Јасно дефинирање на проблемот
Овој чекор е многу битен  затоа што од дефинирањето на проблемот зависи 
колку успешно ќе се реши.  Во овој чекор  се користат вештините на активно слу-
шање, на тој начин на страните им се помога: 
- јасно да ја дефинираат ситуацијата, без интерпретирање
- да ги изразат своите потреби
- да направат разлика помеѓу потребите и желбите - затоа тие често се 
мешаат во судриот 
Во оваа фаза, вообичаено се зборува за природата на проблемот,  за причината 
за проблемот; зошто е тоа проблем за вклучените страни; од кога датира пробле-
мот; како се манифестира, т.е. кои се неговите последици; каква би сакале да биде 
ситуацијата; што ќе се случува кога ќе го снема тој проблем? како досега страните 
се обидувале да го  надминат проблемот, што било успешно а што не и слично.  
Пример за тоа како може да се помогне спроведувањето на сето ова во пракса: 



Како се станува добар медијатор и кои се 
негови каректеристики? 

Ако конфликтот е сложен и опфаќа неколку незадоволени потреби од двете 
страни, како медијатор може да ги побарате потребите на вклучените, да ги напи-
шете на табла за да бидат видливи и за вас и за страните во судирот. Овој чекор 
се завршува кога потребите на двете страни се јасно дефинирани.

Смислување можни решенија
По јасното дефинирање на потребите, медијаторот ги поттикнува двете страни во 
судирот да смислат различни решенија кои би можеле да ја задоволат и едната и 
другата страна. Во овој чекор може да се користи техниката бреинсторминг (бура 
од идеи), во која спротивставените страни ги поттикнувате да дадат и листаат  
што повеќе различни решенија, притоа не размислувајќи или проценувајќи ја 
евентуалната вредност и успешност која би ја имале поединечните решенија.

Проценување на решението
Откако ќе се исцрпат идеите за можни решенија на конфликтната ситуација, се 
преминува во следниот чекор, во кој ги проценуваме сите предложени можни 
решенија,  разговараме за истите, разговараме кои се придобивките и предизви-
ците поврзани со секое од посочените решенија, ако тие вијаат на ситуацијата, на 
идните односи меѓу вклучените, што ги прави некои решенија подобри од некои 
други и сл.  Некои предлози веднаш елиминираме, а за некои се договараме 
имајќи предвид колку се адекватни за решение на проблемот. 

Донесување одлука
Доколку претходните чекори се правилно спроведени, овој чекор не е тежок. Нај-
доброто решение најчесто самото се наметнува. Доколку се сложат сите, овој 
чекор брзо завршува. Доколку се појават неколку прифатливи решенија, потреб-
но е секое од нив повторно да се разгледа. Трудете се да постигнете потполна 
согласност, важно е и едната и другата страна да се согласат дека тоа решение е 
најприфатливо и дека ќе ја задоволи нивната потреба.

Напомена: Понекогаш по овој чекор се потпишува некој вид договор, со кој стра-
ните се обврзуваат дека ќе го испробаат предложеното решение.

Одредување на начинот за спроведување на решението
Често се случува донесените одлуки да не се спроведуваат. Тоа се случува доколку 
не е прецизно утврден начинот на кој ќе се спроведува одлуката (кој прави, што 
прави, кога и како?).

Проценка на успешноста на решението 
Основната идеја е да се процени ефикасноста на постигнатиот договор и сите 
учесници во медијацијата, вклучувајќи ги и медијаторите, да го кажат своето мис-
лење.

Добар медијатор се станува со континуирано учење, вежбање и работа на медија-
ција. Секој може да учи да стане  врснички  медијатор и со тоа понатаму да посре-
дуваа при решавањето спорови меѓу своите врсници.  Добриот медијатор, низ 
пракса станува повешт говорник, смел но одмерен преговарач и добар посред-
ник.  Покрај ова, добриот медијатор секогаш е:  
- Неутрален:  го објаснува  процесот на медијација,  цело време го контроли- 



 ра истиот, но никако содржината, има став дека може да се дојде до договор,  
 постојано да ги охрабрува и да обезбедува амбиент на еднаквост, при  
 фаќање и уважување на заедничките можни решенија. Ја користи 
 максимата „Сега и овде“. Има чувства и разбирање за потребите и чувствата  
 на двете страни и реагира кога едната се чувствува загрозена итн. 
- Активен слушател: ги слуша двете страни, ги препознава потребите, го пре 
 ведува јазикот на критики, обвинувања, обезбедува заемно слушање на 
 страните...
- Отвара можности, но никако не нуди решенијапр: медијаторот ги нема   
 одговорите на прашањата, но знае како да креира ситуација во која ќе се   
 разговара и зборува за тоа како најдобро може да се стигне до 
 посакуваните одговори. 
- Прави проценка на реалноста: дали двете страни ке се придржуваат кон   
 договорот, дали го разбрале, дали тој верува дека решенијата се изводливи  
 и одржливи 
- Го поддржува процесот: ги охрабрува двете страни да издржат, покажува   
 почит и уважување, ги почитува нивните напори, помага  во делот на   
 постигнување и почитување на договорот.  

Каде,  кога  и зошто се применува врсничката медијација? 
Врсничката медијација може да се применува насекаде, на пример во општестве-
но/социјални средини: училишта/домови, спортски клубови, студентски здруже-
нија, локални заедници - средини,  онаму каде што може  да  помогне во реша-
вање на различни конфликти кои се составен дел на животот.  На пример, кон-
фликтите во образование можат да бидат во неколку облици: ученик-ученик, 
наставник-ученик, наставник-наставник, наставник-директор, родител-настав-
ник, воспитувач-родител итн.  Конфликтот може да делува позитивно или нега-
тивно, односно може да ги ослабне или зацврсти односите во средините или 
заедниците.  Конфликтите се поинтензивни емоции, со  последици кои можат  
често да доведат до насилство кое се манифестира  како  физичко, вербално, 
социјално или сексуално и сајбер насилство. Насилството може да се опише како 
чин кој има за цел да повреди, разори, предизвика, загрози, оштети, злоупотреби 
или понижи некое човечко битие или природата (Марија Узелац, 1997). Едностав-
но, насилството е чин на агресија кој доведува до горенаведените појави. Значи, 
во насилството секогаш постои цел или намера да се наштети на другата страна 
(личност или природата). Јохан Галтунг насилството го поврзува директно со 
човековите потреби. Неговата дефиниција вели дека „насилството е негативно 
влијание врз основните човекови потреби или врз животот, кое можело да се 
избегне, а кое им оневозможува или отежнува на луѓето да си ги задоволат тие 
потреби или да го реализираат целиот свој потенцијал. И самата закана дека ќе се 
примени сила се смета за насилство.” Ненасилството исто така е морална филосо-
фија. На пример, Ганди живеел со филозофијата на ненасилство, затоа што тој 
верувал дека може да постигне некоја цел со ненасилство. Во суштина, моралната 
философија на ненасилството е вкоренета и во сите светски религии. 

Кога е изразено насилното однесување?  - Тогаш кога е последица на непозна-
вање на сопствениот идентитет и неговите слоеви, кога постојат стереотипи, 
предрсуди, немање/непознавање  вештини на комуникација, активно слушање, 
асертивност и ненасилно приод кон решавање на конфликтите.  Имено станува 
збор за начин на живот/на изразување, кои можат  да се менуваат со учење и веж-
бање. Некои од причините за насилно однесување: 
Провокација, омраза и одмазда, одбрана на другар/ка, љубомора, лошо друштво, 
личноста на  младите, самоодбрана, меѓуетничка нетрпеливост, средина, семејни 
проблеми и друго. 



СОДРЖИНА НА СЕСИИТЕ  

ОПИС НА МЕТОДИТЕ И ТЕХНИКИТЕ/ПЕДАГОШКИТЕ ПРИСТАПИ

Обуката за вовед во врсничката медијација е еднодневна, Истата е организирана 
во 4 сесии со времетраење од по 90 минути и задолжителни паузи помеѓу сесиите.  
Сесија 1 - Вовед во  медијацијата, 
со цел запознавање со поимите: што е медијација, а што врсничка медијација 
Сесија 2 –  Потреба, начела и специфичности на врсничката медијација
со цел учесниците да се запознаат со начела и специфичностите на врсничката 
медијација
Сесија 3 – Чекори  во процесот на медијацијата 
Целта е  запознавање со чекорите на медијацијата со можност за воведување во 
сценарија и играње на улоги  
Сесија 4 - Каде и кога врсничка  медијација
Целта е учесниците да ги разгледаат различни ситуациите во кои може да се 
применува врсничката медијација. 

Сесиите  се одвиваат во работилници, кои  најчесто започнуваат  со „бура на 
идеи“, се продолжува преку работа во помали/големи групи, во парови, или инди-
видуално. Потоа се применуват  презентации,  има   дискусија околу стекнатите 
увиди. Се користи и видео-клип како приказ на едно сценарио на врсничка 
медијација. Понекогаш се започнува со вовед преку користење презентација, се 
продолжува со активности, на крај се отвора дискусија со заклучоци, другпат се 
започнува со воведна активност каде се прави еден вид самопроценка на актуел-
ното знаење, се спроведуваат активностите, и секогаш се навраќаме евалуација-
та на наученото.

Активностите имаат интегративен пристап и вклучуваат различни педагошки 
пристапи,  техники на работа значајни за стекнување увид и нови сознанија во 
поглед на дадената  тема во сесијата. Самите техники на работа водат кон разви-
вање на критичко мислење, позитивна комуникација и вештини за управу-
вање/разрешување на конфликти. Затоа обучувачот може да го презентира тоа 
на учесниците како научена лекција, која може да ја користат како модел во нив-
ното секојдневно комуницирање како со  младите, така и со возрасните/претпо-
ставените. 
За реализација на сесиите се користат: 
 Презентации (ППТ, аудио, видео и сл.) – Обучувачот со презентацииги при 
 кажува главните поими и дефиниции преку текст и визуелизација на 
 конкретен пример за конкретна тема. Целта на видео презентациите во   
 конкретната програма е да се задржи вниманието на темата и да се 
 раздвижат емоциите и чувствата на емпатија и доживувања. По секое 
 проектирано видео  обучувачот започнува кратка дискусија со учесниците.
 „Бура на идеи“ - Слободна размена на идеи за започнување на разговор за  
 одредена тема. Се поставува конкретно прашање или проблем и се бара од  
 учесниците да даваат и предлагаат одговори и идеи, кои од страна на 
 обучувачот се испишуваат на флипчарт хартија за групата да ги види. По   
 исцрпувањето, предлозите се разгледуваат заеднички и се идентификуваат  
 или категоризираат оние кои се најкорисни. 
 Студии на случај – Претходно разгледани случаи на конфликти  од самите   
 учесници, групи, подготвени сценарија за потребите на тренингот, во вид  
 на приказни кои илустрираат проблем за понатамошна дискусија, се споде-



луваат со учесниците, со цел идентификување на одредени спорови/конфликти, 
пронаоѓање на учесниците во приказната како опција за постапување, или мож-
ност за решавање на одредени проблеми. Сценаријата се внимателно и едно-
ставно напишани за подобро вклопување во целта на темата. 
 Вежба со поделени улоги – Учесниците на обуката во групи прво 
 дефинират проблем, прават сценарија и отпочнуват со вежбите за 
 медијација: двајца се спротивставените страни,  еден е медијатор (може и   
 двајца), четвртиот пишува белешки, а може да има и презентација. Оваа   
 техника овозможува учесниците да практикуваат нови вештини и да учат   
 едни од други. Играњето улоги во групи или парови е едноставна техника и  
 дава шанса за учество на повеќе луѓе. За оваа вежба се  определуват 
 улогите на учесниците во групите, кои можат и да се менуваат во круг! По   
 завршувањето на вежбата се поставуваат прашања и се дискутира за тоа.
 Индивидуална или работа во помали/поголеми групи/парови - Обучу 
 вачот задава задачи за индивидуална или работа во групи/парови за одре- 
 дената тема или прашање. 
 Дискусии – Дискусиите се предводени од обучувачот на одредена тема.   
 Преку разговор, учесниците имаат можност да споделуваат факти, идеи и   
 свои размислувања од различни гледни точки. Дискусиите можат да се   
 водат пленарно,  во поголеми или помали групи, во зависност од бројот на  
 учениците. 
Наведените техники, алатки, инструменти, процедури, насоки и правила се    
насочени кон полесно откривање, препознавање и  справување со појавите. 



СЕСИЈА 1: Вовед во медијацијата 
Времетраење 
Цел 

Задачи

Очекувани резултати 

Насоки за спроведување   
Потребни материјали 
Начин на евалуација 

90 мин. 
- Мегусебно запознавање на учесниците, обу-
чувачот, програмата,        општата цел, прави-
лата  на работа. 
- Учесниците да се запознаат со поимот „ме-
дијација“ и со врсничката медијација,  како 
основа  и подготовка на натамошните актив-
ности.  
Учесниците да се запознаат меѓусебе и да 
сфатат што е медијацијата, кога и зошто се 
применува, како и да можат да ја дефинираат  
врсничката медијација
- Учесниците веќе се знаат меѓусебе и  
 започна процесот на креирање на 
 средина за заедничка работа
- Учесниците знаат што претставува  
 медијацијата, а што врсничката 
 медијација 
Запознавање (10 мин)
Претставување на организаторите, предава-
чите и целите на обуката. На самиот почеток 
претставете се себеси, обуката, целите и зада-
чите на истата и што од истата се очекува. 
Кажете им дека работилницата ќе го помогне 
нивниот  личен развој и дека ќе имаат мож-
ност да запознаат како може да се придонесе 
кон градење на заедницата со ненасилно 
решавање на конфликти. Најавете им ги и 
начинот и динамиката на спроведување на 
работилницата. По воведното претставу-
вање, поканете ги учесниците да се запозна-
ат меѓусебе.

Претставување на учесниците ( 10 мин)
Замолете ги учесниците, еден по еден да се 
претстават, така што ќе кажат како се викаат, 
од каде доаѓаат, а воедно и да направат некое 
движење кое по нив ќе го повторуват сите 
други, кажувајќи Здраво Х (името на учесни-
кот), по што ќе го повторат движењето кое 
беше направено при претставување.

Новинарско интервју за запознавање 
(20 минути)
Поделете ги учесниците во парови, но совету-
вајте ги да изберат партнер кој не го познава-
ат (на пр. колега од друго училиште). Кажете 
им дека ќе имаат 10 минути за меѓусебно да 
се интервјуираат: првите 5 минути, едниот 
учесник поставува прашања, а другиот одго-
вара, а потоа си ги менуваат улогите. Додека 



трае интервјуто, учесниците може да си запи-
шуваат белешки за да не ги заборават дгово-
рите од соговорникот. Целта на вежбата е 
учесниците да се трудат да дознаат што е 
можно повеќе информации за лицата кои не 
ги познаваат, или недоволно ги познаваат.
Како подготовка на вежбата, на таблата или 
на хамер напишете ги прашањата за интервју 
за да може полесно   да ја спроведат вежбата 
или дајте им можност сами да одберат кои 
прашања ќе му ги постават на соговорникот 
кој ќе го интервјуираат.   
Пример за работи кои може да ги истражат:
- Профил (возраст, место на живеење,  
 хороскопски знак, омилена книга/филм,  
 музика, што сакаш и што не сакаш)
- Што знаеш за медијацијата? Што е 
 врсничка медијација? Што мислиш, кои  
 теми се најтесно поврзани со 
 медијацијата? Дали си имал искуство  
 како медијатор? Во каков контекст?
- Што очекуваш од оваа обука?
По истекот на првите 5 минути, потсетете ги 
учесниците да си ги сменат улогите. По исте-
кот на вторите 5 минути замолете ги сите да 
се вратат на своите места, и потоа еден по 
еден да го претставуваат лицето кое го 
интервјуирале. Вежбата продолжува сè 
додека не бидат претставени сите учесници. 
Претставувањето трае максимум една минута 
по лице.
На крај - прашања (ако има време) за диску-
сија: Дали ви се допадна активноста? Дали  се 
запознавме помеѓу себе? Дали успавте да раз-
берете за нивото на познавање на медија-
цијата како техника? 

Вовед во медијација (10 мин)
На почеток отворете дискусија за поимот „ме-
дијација“ и замолете ги учесниците да кажАТ 
што знаат за медијацијата. Потенцирајте дека 
медијацијата не е нешто ново и дека тоа е 
нешто што постојано го правиме (во приват-
ниот живот, на работа, со пријатели и сл.).
Зборувајте со нив за тоа - Дали досега имале 
можност да бидет медијатори? Какво искуство 
имаат? Дали виделе како тече еден процес на 
медијација?  
Потоа, со помош на еден слајд од презента-
ција, заокружете го процесот со давање на 
дефиниција за тоа што е медијацијата. 
Оттука, поставете прашање да споделат што 
би можело да биде врсничка медијација. 



Откако ќе ги ислушате нивните одговори, 
повторно, со цел да го комплетирате знаење-
то, дефинирајте ја врсничката медијација. 

Митови за врсничката медијација (30 мин)
Замолете ги учесниците да станат од своите 
места и да застанат на средина од просторија-
та. Кажете им дека ќе читате една по една 
различни изјави кои се поврзани со медија-
циајта. Нивна задача ќе биде селднава:  ако се 
согласувааат, да одат на десната страна од 
просторијата, а ако не се согласуваат, да одат 
на левата.  Прашајте дали ве разбрале и ако 
не, појаснете; ако ве разбрале, започнете со 
читење на изјави поврзани со медијацијата 
како на пример:
- Медијацијата секогаш треба да заврши  
 со решавање на проблемот.
- Ако медијацијата не успее, виновен е  
 медијаторот
- Учениците од средните училишта не  
 може да бидат медијатори бидејќи се  
 премногу млади.
- Наставниците се подобри медијатори  
 од учениците/имаат поголемо  искуство
- Најдобри медијатори се учениците со  
 одличен успех
- За да бидеш медијатор, треба да имаш  
 многу искуство и знаење 
- Медијацијата се случува спонтано и  
 интуитивно 

Читајте ги изјавите една по една и по секоја 
отворете дискусија со групата, за да слушнете 
зошто се согласуваат или не се согласуваат со 
одредена изјава;  пренесете им некои инфор-
мации поврзани со изјавата, а кои се битни да 
се знаат. 

Затворање на сесијата  (10 мин)
На крајот од сесијата, прашајте ги како се чув-
ствуваат, напоменете им дека ова е само 
првично разграничување на  поимите и дека 
медијацијата ќе биде подетално разработена 
во понатамошните модули/сесии. Најавете ја 
содржините на следната сесија и  поканете ги 
на пауза.
Флипчарт табла/хартија, маркери, фломасте-
ри, пенкала, селотејп, креп-трака, самолепли-
ви ливчиња (зелени и жолти),  проектор 
За евалуација на оваа сесија ќе помогне 
разговорт кој ќе го водите во делот на затво-
рање на сесијата. 

Потребни материјали 

Начин на евалуација 



СЕСИЈА 2 - Зошто врсничка медијација?
90 минути
Учесниците да се запознаат со начелата, 
специфичностите на врсничката  медијација,  
потребата и  придобивките 
- Учесниците/чките знаат:
- да ги објаснат придобивките од 
 врсничката медијација
- да ги посочат начелата на врсничка  
 медијација  
Учесниците/чките:   
-  ги согледуваат специфичностите на  
 врсничката медијација
-  ја согледуват/сфаќат  потребата и 
 придобивките 
Позитивни страни и начела - работа во 
групи  и дискусија (40 мин)
На почеткот  на сесијата поделете ги учесни-
ците во 2 групи и дајте им задача секоја од 
групите да напише која е потребата од посто-
ење на нешто како врснича ведијација, зошто 
според нив таа е важна и кои мислат дека се 
нејзините позитивните страни? Дајте им 20 
мин да работат на задачата, па поканете ги 
групите, една по една да ги претстават резул-
татите. Како ги претставуваат резултатите, 
отворајте дискусија за она што го претставу-
ваат и споделете ги сите други придобивки 
кои не ги спомнале, а кои вие ги знаете. 
По претставување на позитивните страни и 
придобивки од врсничката медијација, пра-
шајте ги учесниците кои се основните прави-
ла кои важат за медијацијата? Од тука навле-
зете во презентирање на начелата на врснич-
ката едукација и нивното значење. 
Медијација во школите - Гледање на  
видео и дискусија (40 мин) 
Откако ќе завршите со овај дел од сесијаа, 
поканете ги заедно да го изгледате видео 
клипот за врсничка медиајција и поразгова-
рајте за истиот т.е. за нивните впечатоци, 
коментари, мисли и сл.
 

Времетраење
Цел 

Задачи

Очекувани резултати 

Насоки за спроведување  



СЕСИЈА 3 - Чекори во медијацијата 

vrsnjacka medija
hq.avihttps://www.youtube.com/watch?v=PRkX
Oui-sVU
Затворање на сесијата: (10 мин)
Прашајте ги кои се нивните сознанија сега, 
како се чувствуваат, што им беше интересно 
во сесијата и што сакаат да дознаат повеќе. 
Најавете ги содржините на следниот час  и 
одете на пауза
Флипчарт, табла/хартија, фломастери, пенка-
ла, селотејп, креп-трака, самолепливи лив-
чиња, видео бим-опрема за ППТ.
Прашања и одговори   спроведена во делот 
за затворање на сесијата и  групната динами-
ка - во текот на целата сесија 

Потребни материјали 

Начин на евалуација 

Времетраење 
Цел 

Задачи

Очекувани резултати 

Насоки за спроведување  

90 мин. 
Да се запознаат и воведат во чекорите/ 
фазите на  техниката  медијација 
Учесниците знаат да ги набројат и опишат  
чекорите/ фазите во врсничката медијација 
-Учесниците умеат да ги разграничат чекори-
те на врсничка медијација
-Учесниците се свесни за значењето и прави-
лата во изведбата  на врсничката  медијација
Чекори во врсничка медијација (30 мин)
Со примена на интерактивна презентација, 
претставете ги и објаснете ги со конкретни 
примери 6-те чекори на врсничката медија-
ција. Во текот на презентацијата, постојано 
упатувајте на клучните моменти за ефикасно 
водење на процесот, за потребата од ефек-
тивна комуникација во медијацијата, како и 
за сите неопходни вештините кои треба да ги 
поседува медијаторот.   
Врсничка медијација во живо (50 мин)
За следниот дел од средбата, замолете ги 
учесниците да се поделат во групи, во секоја 
од групите да одберат по едно реално кон-
фликно сценарио од ситуација во која се 
нашле во животот и да се поделат во улоги на  
- страни кои се во конфликт и медијатор за 
нив. Дајте им време да подготват мала прет-
става за тоа како медијатор, поминувајќи низ 
сите чекори на медијација,  можел да помог-
не да се реши конфликтот во изборното сце-
нарио и кажете им дека таа претстава после  
времето за подготовка, ќе треба да ја одигра-
ат пред остатокот од групата.  Дајте им време 

20 мин да се подготват  и поканете ги да ги 
одиграат ситуациите. 
После секоја ситуациија отворете дискусија 
со големата група за придобивките од 
медијацијата,  чекорите кои ги забележаа 
што можело да биде поразлично и како всуш-
ност помага медијацијата.  
Затворање на сесијата и евалуација
(10 мин) 
10-тина минути при крајот, заокружете ја дис-
кусијата и преминете кон евалуација за тоа 
како се чувствуваат, дали јасно го разбираат 
чекорите во врсничката медијација, колку 
тие би сакале еден ден да станат врснички 
медијатори и сл. Најавете ги содржините на 
следниот час  и дајте пауза
Флипчарт табла/хартија, маркери, фломасте-
ри, видеобим.



СЕСИЈА 4 - Чекори во медијацијата 
Времетраење 
Цел 

Задачи

Очекувани резултати 

Насоки за спроведување  

90 мин. 
Да се запознаат и воведат во чекорите/ 
фазите на  техниката  медијација 
Учесниците знаат да ги набројат и опишат  
чекорите/ фазите во врсничката медијација 
-Учесниците умеат да ги разграничат чекори-
те на врсничка медијација
-Учесниците се свесни за значењето и прави-
лата во изведбата  на врсничката  медијација
Чекори во врсничка медијација (30 мин)
Со примена на интерактивна презентација, 
претставете ги и објаснете ги со конкретни 
примери 6-те чекори на врсничката медија-
ција. Во текот на презентацијата, постојано 
упатувајте на клучните моменти за ефикасно 
водење на процесот, за потребата од ефек-
тивна комуникација во медијацијата, како и 
за сите неопходни вештините кои треба да ги 
поседува медијаторот.   
Врсничка медијација во живо (50 мин)
За следниот дел од средбата, замолете ги 
учесниците да се поделат во групи, во секоја 
од групите да одберат по едно реално кон-
фликно сценарио од ситуација во која се 
нашле во животот и да се поделат во улоги на  
- страни кои се во конфликт и медијатор за 
нив. Дајте им време да подготват мала прет-
става за тоа како медијатор, поминувајќи низ 
сите чекори на медијација,  можел да помог-
не да се реши конфликтот во изборното сце-
нарио и кажете им дека таа претстава после  
времето за подготовка, ќе треба да ја одигра-
ат пред остатокот од групата.  Дајте им време 

20 мин да се подготват  и поканете ги да ги 
одиграат ситуациите. 
После секоја ситуациија отворете дискусија 
со големата група за придобивките од 
медијацијата,  чекорите кои ги забележаа 
што можело да биде поразлично и како всуш-
ност помага медијацијата.  
Затворање на сесијата и евалуација
(10 мин) 
10-тина минути при крајот, заокружете ја дис-
кусијата и преминете кон евалуација за тоа 
како се чувствуваат, дали јасно го разбираат 
чекорите во врсничката медијација, колку 
тие би сакале еден ден да станат врснички 
медијатори и сл. Најавете ги содржините на 
следниот час  и дајте пауза
Флипчарт табла/хартија, маркери, фломасте-
ри, видеобим.

60 мин. 
Усовршување/вежбање  на наученото,  зна-
ењата за врсничка медијација преку практич-
на примена  преку играње улоги.
Учесниците да се водат низ искусување на 
примената на стекантото знаење во претход-
ните сесии и да ја запознаат можноста за 
негова примеа во пракса.
- Учесниците  знаат како да го применат  
 во пракса стекнатото знаење  
Вежбаме медијација (40 мин)
Во првиот дел на  сесијата се навратете се и  
на кратко потсетете ги улесницит на чекори-
те на медијацијата. 
Потоа  замолете ги на ливче да напишт  кон-
фликт/сценарио, кое го стават во  еден сад. 
Задачата е да се извлечат конфликтни сцена-
рија и истите, преку симулирање на пишана-
та ситуација, да се обидат да ги разрешат со 
помош на примена на се она што слушнале 
претходно за време на работилницата. 
Како и претходната сесија, поделете ги во 
групи во кај ќе има страни во конфликт и 
медијатор. Секоја група, поканете ја да извле-
че по три сценарија. Кажете им дека имаат 
време 20 мин. во група да ги одиграат трите 
сценарија, со тоа што во секое сценарио ќе си 
ги менуваат улогите за да може секој да 
одигра улога на медијатор. И дека после оди-
грувањето во мала група, ќе треба да одберат 
едно сценарио и истото да го одиграат пред 

Потребни материјали 

сите учесници.  Проверете дали ги разбрале 
иснтрукциите и дајте им 20 минути да ги 
истражат, тестираат сценаријата и да се под-
готват за одигрување пред големата група, За 
цело време додека работат групите, посету-
вајте ги, следете ја нивната работа и давајте 
им ги сите информации кои може да им тре-
баат поврзано со вежбата и улогите. По 20 
минути, поканете ги групите назад во гоема 
група и замолете една по една да ја  одигру-
ват  избраната ситуација. После секоја група, 
дискутирајте за ситуацијата, за процесот на 
работа во помалку групи за тоа дали можеби 
имаат прашања, што научиле, дали сега 
можеби знаат како и каде во секојдневието 
би можеле да примат медијацијата  и сл. Од 
дискусијата извлечете поуки и насочете ги 
учесниците кон понатамошно проучување, 
истражување за овој начин/позитивна транс-
формација на решавање на конфликти. 
Сумирање на денот (10 минути) 
На крај, откако сите групи ќе изиграат, во 
следните 10-тина минути сумирајте го денот, 
и поканете ги  да ги споделат своите впечато-
ци и размислувања за средбата и да одвојат 
една работа која ја запомниле и една работа 
која сакаат понатаму да ја истражат. 
Заблагодарете се на целото искуство, упатете 
ги каде може да научат повеќе за врсничката 
медијација.  

Евалуација (10мин)
На крајот од обуката, поделете им и краток 
прашалник со отворени прашања преку кои 
ќе можат да ги искажат своите впечатоци, 
заклучоци и препораки за подобрување на 
обуката и евентуални предлози за продолжу-
вање и оддржливост.  
Хартија, компјутер, ЛЦД - проектор 



60 мин. 
Усовршување/вежбање  на наученото,  зна-
ењата за врсничка медијација преку практич-
на примена  преку играње улоги.
Учесниците да се водат низ искусување на 
примената на стекантото знаење во претход-
ните сесии и да ја запознаат можноста за 
негова примеа во пракса.
- Учесниците  знаат како да го применат  
 во пракса стекнатото знаење  
Вежбаме медијација (40 мин)
Во првиот дел на  сесијата се навратете се и  
на кратко потсетете ги улесницит на чекори-
те на медијацијата. 
Потоа  замолете ги на ливче да напишт  кон-
фликт/сценарио, кое го стават во  еден сад. 
Задачата е да се извлечат конфликтни сцена-
рија и истите, преку симулирање на пишана-
та ситуација, да се обидат да ги разрешат со 
помош на примена на се она што слушнале 
претходно за време на работилницата. 
Како и претходната сесија, поделете ги во 
групи во кај ќе има страни во конфликт и 
медијатор. Секоја група, поканете ја да извле-
че по три сценарија. Кажете им дека имаат 
време 20 мин. во група да ги одиграат трите 
сценарија, со тоа што во секое сценарио ќе си 
ги менуваат улогите за да може секој да 
одигра улога на медијатор. И дека после оди-
грувањето во мала група, ќе треба да одберат 
едно сценарио и истото да го одиграат пред 

сите учесници.  Проверете дали ги разбрале 
иснтрукциите и дајте им 20 минути да ги 
истражат, тестираат сценаријата и да се под-
готват за одигрување пред големата група, За 
цело време додека работат групите, посету-
вајте ги, следете ја нивната работа и давајте 
им ги сите информации кои може да им тре-
баат поврзано со вежбата и улогите. По 20 
минути, поканете ги групите назад во гоема 
група и замолете една по една да ја  одигру-
ват  избраната ситуација. После секоја група, 
дискутирајте за ситуацијата, за процесот на 
работа во помалку групи за тоа дали можеби 
имаат прашања, што научиле, дали сега 
можеби знаат како и каде во секојдневието 
би можеле да примат медијацијата  и сл. Од 
дискусијата извлечете поуки и насочете ги 
учесниците кон понатамошно проучување, 
истражување за овој начин/позитивна транс-
формација на решавање на конфликти. 
Сумирање на денот (10 минути) 
На крај, откако сите групи ќе изиграат, во 
следните 10-тина минути сумирајте го денот, 
и поканете ги  да ги споделат своите впечато-
ци и размислувања за средбата и да одвојат 
една работа која ја запомниле и една работа 
која сакаат понатаму да ја истражат. 
Заблагодарете се на целото искуство, упатете 
ги каде може да научат повеќе за врсничката 
медијација.  

Евалуација (10мин)
На крајот од обуката, поделете им и краток 
прашалник со отворени прашања преку кои 
ќе можат да ги искажат своите впечатоци, 
заклучоци и препораки за подобрување на 
обуката и евентуални предлози за продолжу-
вање и оддржливост.  
Хартија, компјутер, ЛЦД - проектор Потребни материјали 
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Hyrje në ndërmjetësim 

Ndërmjetësimi është vetëm një nga mënyrat alternative të zgjidhjes së konflikteve dhe 
tejkalimin e keqkuptimeve, përmes një pale të tretë, neutrale, e cila shfaqet në rolin e 
ndërmjetësit(ve), ndërmjet palëve kundërshtare/konfliktuale në konflikt. Ky proces 
është strukturuar në hapa të përcaktuar qartë dhe është i orientuar vetëm në një 
zgjidhje reciprokisht të pranueshme për të dy palët. Ndërmjetësimi mund të ndihmojë 
në përmirësimin e klimës së punës, qëndrimit/jetesës dhe atmosferës në shkollë. 
Që të ekzistojë ndërmjetësimi duhet të ketë konflikt. Ekziston kur ka konflikte, kur palët 
nuk mund të arrijnë një zgjidhje, dhe atëherë kjo mënyrë/qasje ose metod/teknikë 
mund të zgjidhet për të zgjidhur mosmarrëveshje të caktuara. Qëllimi është t'i qasemi 
konfliktit në mënyrë konstruktive. Një parakusht i rëndësishëm për kryerjen e 
ndërmjetësimit është promovimi i komunikimit.
Kjo punëtori ka të bëjë me ndërmjetësimin e bashkëmoshatarëve sepse është 
projektuar të zhvillohet midis bashkëfshatarëve/të rinjve, të cilët do të njihen me 
njëri-tjetrin, motivojnë dhe luajnë një rol aktiv dhe drejtues në proceset e mëtejshme 
të ndërmjetësimit. 
Qëllimi kryesor i kësaj punëtorie është të kontribuojë në zhvillimin e një kulture të 
dialogut dhe të forcojë aftësinë e të rinjve për të ndërtuar paqen dhe marrëdhëniet 
dhe mjedisin tolerant. Kjo do të krijojë hapësirë për të rinjtë të njihen me 
ndërmjetësimin e bashkëmoshatarëve dhe të inkurajohen të zgjidhin vetë problemet 
me të cilat përballen çdo ditë. 

Cilat janë rezultatet e pritura të punëtorisë për ndërmjetësim nga bashkëmoshatarët? 
- Ata e dinë se çfarë është ndërmjetësimi dhe çfarë është ndërmjetësimi nga   
 bashkëmoshatarët 
- Ata i dinë përfitimet e ndërmjetësimit nga bashkëmoshatarët 
- E kuptojnë nevojën për të aplikuar ndërmjetësimin e bashkëmoshatarëve 
- I dinë parimet dhe specifikat e ndërmjetësimit nga bashkëmoshatarët 
- Ata janë të informuar dhe dinë saktësisht se çfarë po bëjnë ndërmjetësuesit e   
 tyre bashkëmoshatarë
- Ata dinë për hapat në ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët, ata udhëzohen se  
 ku, kur dhe si t'i zbatojnë ato

Për kë është e dedikuar punëtoria? 

Punëtoria është më e përshtatshme për të rinjtë e moshës 15 deri 29 vjeç, të cilët janë 
të motivuar të ushqejnë dhe mbajnë një marrëdhënie mirëkuptimi dhe tolerance midis 
individëve, për të ndërtuar një kulturë dialogu dhe për ta parandaluar dhunën. Kjo 
mund të zbatohet lehtësisht në punën me të rriturit, por në raste të tilla është e 
nevojshme të përshtateni sipas karakteristikave dhe aftësive të grupmoshës me të 
cilën do të punohet.



Hyrje në ndërmjetësimin e 
bashkëmoshatarëve 

Çfarë është ndërmjetësimi? 
Ndërmjetësimi është një mënyrë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, konflikteve midis 
dy ose më shumë palëve që kanë qëllime, nevoja, dëshira, qëndrime, interesa të 
kundërta, dhe e cila ndërmjetësohet nga një palë e tretë, neutrale. Në ndërmjetësim, 
kjo palë e tretë neutrale zgjidhet vullnetarisht nga të gjithë ata që janë përfshirë në 
konflikt. E njëjta gëzon besimin e tyre dhe ka përgjegjësinë të ndërmjetësojë në gjetjen 
e mënyrave të pranueshme reciprokisht për transformimin e situatës së konfliktit. 

Çfarë është ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët? 
Për ndërmjetësimin e bashkëmoshatarëve, zbatohet i njëjti përkufizim i 
ndërmjetësimit - që është një mënyrë për zgjidhjen e kontesteve të ndërmjetësuara 
nga një palë e tretë neutrale, por në ndërmjetësimin e bashkëmoshatarëve, një tipar i 
rëndësishëm është që konflikti të jetë midis kolegëve dhe asaj pale të tretë neutrale, 
dmth, ndërmjetësuesi është në të njëjtën moshë/të afërt me aktorët kryesorë në 
konflikt. 

Cila është nevoja për ndërmjetësim nga 
bashkëmoshatarët?

Sipas Analeve Krahasuese për Edukimin për Paqen 2011-2019, të përgatitur nga 
Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë Megjashi në Mars 2020, dhuna ndaj të rinjve 
është në rritje të vazhdueshme. Të rinjtë sot gjithnjë e më shpesh janë pjesë e 
praktikave të talljes, fyerjes, shkatërrimit të inventarit shkollor, rrahjeve fizike 
individuale ose në grupe, etj. Forma të tilla dhune, të cilat janë të natyrës universale 
dhe janë të pranishme në shumë segmente shoqërore dhe midis grupeve të ndryshme 
të moshës (për shembull, midis të rinjve, midis prindërve, bashkëpunëtorëve, në grupe 
të ndryshme shoqërore, etj.) Përmbajnë një përqindje të lartë të potencialit latent, i cili 
mund të çojë në forma të tjera dhune më të rrezikshme.
Ndërmjetësimi i bashkëmoshatarëve është i nevojshëm pikërisht në mënyrë që të mos 
provokojë dhunë të bashkëmoshatarëve. Kjo mundëson që situatat e konfliktit në të 
cilat gjenden bashkëmoshatarët, të cilët mund të fshehin potencialin e tyre për t'u 
kthyer në dhunë, të transformohen dhe zgjidhen në një mënyrë pozitive. Përveç 
forcimit të vëmendjes që i kushtohet ndërmjetësimit të bashkëmoshatarëve, duke 
njohur rëndësinë e nevojës për mbrojtje nga dhuna midis fëmijëve dhe të rinjve që 
janë pjesë e procesit arsimor, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në Ligjin për Arsim 
Fillor të vitit 2019, miratoi Udhëzimet për Procedurat dhe Raportimin dhe mbrojtjen e 
nxënësit viktimë të çdo forme të dhunës, abuzimit dhe shpërfilljes. Ky është një hap 
përpara në parandalimin dhe zvogëlimin e dhunës në shtetin tonë. 
Për ta ilustruar, këtu është një shembull se cilat lloje të problemeve zgjidhen me 
ndërmjetësim bashkëmoshatar kur rekomandohet:  
• Fyerje, tallje, thashetheme mes të rinjve dhe nga mësuesit ...
• Konfliktet etnike dhe kulturore
• Gënjeshtra, vjedhje të vogla, vandalizëm
• Shtytje, nënvlerësim, injorim
• Rrahje, izolim, grindje
• Sajber dhunë/SMS, ngacmimi në mediat sociale, etj. 



Sidoqoftë, ka situata në të cilat  Ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët nuk 
rekomandohet, si në situata që kërkojnë veprim të koordinuar dhe më të gjerë nga 
autoritetet për të mbuluar problemin: 
• Dhunë e një vëllimi më të gjerë dhe më të thellë 
• Mbajtja dhe përdorimi i paligjshëm i armëve 
• Radikalizmi ekstrem

Cilat janë avantazhet e ndërmjetësimit nga bashkëmoshatarët?

Ndërmjetësimi i kolegëve ka shumë përparësi, si p.sh.: 
- i bën pjesëmarrësit aktivë në transformimin e proceseve që çojnë në zgjidhjen e  
 problemeve; 
- i ndihmon ata të marrin një qasje pozitive për t'i kapërcyer situatat e konfliktit në  
 të cilat gjenden;
- u mundëson të njëjtëve që të fitojnë dhe zhvillojnë aftësi jetësore, të tilla si aftësi  
 komunikimi, punë ekipore dhe bashkëpunim, aftësi për të kuptuar, parandaluar  
 dhe zgjidhur konflikte, dhe madje edhe aftësi të menaxhimit të kohës dhe   
 ngjashëm. 
Nga ana tjetër, u lejon pjesëmarrësve të marrin njohuri për situatën, të rishikojnë atë 
që po ndodh, të forcojnë njohuritë për tjetrin, për ndryshimet midis njerëzve, të 
forcojnë vetëbesimin e tyre, të zhvillojnë aftësinë për të shikuar dhe rishikuar 
qëndrimet, aftësitë e tyre, njohuri dhe të ngjashme, si dhe për të pranuar, vlerësuar 
dhe respektuar diversitetin. Për më tepër, ndërmjetësimi mundëson zhvillimin e një 
klime bashkëpunimi, respekti, mirëkuptimi dhe pranimi. 

Ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët ndihmon në përmirësimin e kushteve për punë 
të përbashkët dhe ndihmon në mbajtjen e marrëdhënieve të mira ndërpersonale. Kjo 
mund të çojë në rritjen e durimit, si dhe miratimin e teknikave jo të dhunshme të 
komunikimit. Nga ana tjetër, ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët krijon hapësirë 
dhe mundësi për depërtim dhe kuptim të nevojave të tjetrit, stimulon veprime 
paqësore dhe ndërton lidhje shoqërore dhe komunikime pozitive në shkollë dhe në 
komunitetin lokal.

Më shpesh, përgjigjet në pyetjen: Për çfarë kontribuon edukimi i 
bashkëmoshatarëve? zakonisht përfshijnë gjëra si më poshtë: 

- Të zvogëlohet armiqësia, padurimi, të përmirësohet komunikimi
- Të parandalohen konflikte të reja në plan afatgjatë, të krijohen miqësi të reja dhe  
 më të forta midis kundërshtarëve 
- Mund të arrihet një marrëveshje e drejtë që plotëson nevojat dhe interesat e të  
 gjithë atyre që janë përfshirë në konflikt
- Lejon që palët në konflikt të kenë kontroll mbi të gjithë procesin 
- Zbatimi i ndërmjetësimit kursen shumë kohë në proceset e menaxhimit të   
 konfliktit dhe transformimin e tyre
- Siguron sekret dhe diskrecion në procesin, ndërton dhe forcon besimin 
- Palët kundërshtare janë të barabarta në proces 
- Ulen masat penale/pedagogjike në institucionet arsimore, etj. 



Në një përpjekje për të zbuluar aspektet pozitive të edukimit të kolegëve për palë të 
ndryshme të përfshira në proces, shpesh përmendet që ndërmjetësimi nga 
bashkëmoshatarët krijon kushte në të cilat: 

Pjesëmarrësit/të rinjtë

- bëhen aktivë në procesin e zgjidhjes së problemeve
- miratojë modele konstruktive të sjelljes
- marrin përgjegjësi më të madhe për zgjidhjen e problemeve të tyre 
- kuptojë se ndërhyrjet e të rriturve nuk janë gjithmonë të nevojshme
- Mësimi i mënyrave të reja për zgjidhjen e konflikteve,
- Respekt dhe vlerësim i ndërsjellë
- Zvogëlohen tensionet midis të rriturve dhe fëmijëve/të rinjve
- Kalojnë më pak kohë duke u përpjekur të mbajnë disiplinën në shkollë

Ndërsa, kur bëhet fjalë për shkollën/institucionin/shoqatën/komunitetin, 
ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët:

- Ndihmon në zhvillimin e alternativave ndaj mënyrave tradicionale të futjes së   
 disiplinës dhe zgjidhjes së problemeve 
- Të gjithë pjesëmarrësit në jetën dhe punën e komunitetit marrin drejtimin dhe  
 përgjegjësinë për disiplinën dhe zhvillimet e tyre në komunitet; 
- Ndërmjetësuesit bashkëmoshatarë nuk marrin vendime të detyrueshme, ata   
 ndihmojnë palët në konflikt për të zgjidhur çështjen dhe për t'i çuar ata drejt një  
 fitore të përbashkët (fitore-fitore/win-win); 
- Për t'i ruajtur marrëdhëniet e rezultateve të ndryshme, e ndryshon mënyrën e të  
 kuptuarit dhe zgjidhjes së konflikteve, për përmirësimin e marrëdhënieve   
 ndër-njerëzore; 
- Forcon vetëbesimin, forcon aftësitë personale dhe shoqërore; 
- Përmirëson aftësitë e komunikimit, dëgjimit dhe të menduarit kritik dhe 
- sigurisht që përmirëson klimën sepse palët vijnë në një zgjidhje të pranueshme  
 të përbashkët, pa presion, imponim ose autoritet
- Redukton dhunën e bashkëmoshatarëve
- Proces vullnetar, i negociuar, nëse nuk arrihet asnjë zgjidhje atëherë shtyhet për  
 një takim tjetër, problemi jo gjithmonë duhet të zgjidhet menjëherë
- Është më mirë të kesh sukses, të arrish një marrëveshje, me zgjidhjen për të   
 kënaqur të gjitha palët në konflikt dhe për të mos pasur asnjë humbës ose fitues! 

Për shkak të të gjitha më lart, sepse është një zgjidhje e shpejtë, me pak kosto, 
vullnetare, konfidenciale dhe e zgjedhje e drejtë e konfliktit në mjediset ku ata 
mësojnë, qëndrojnë, jetojnë, punojnë, bëhen vullnetarë, luajnë sporte, ndërmjetësimi 
nga bashkëmoshatarët është i pranueshëm dhe duhet të dihet nga të rinjtë. 

Cilat janë parimet dhe specifikat e ndërmjetësimit 
nga bashkëmoshatarët?

Ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët bazohet në besimin se palët në konflikt janë më 
të vetëdijshme për problemin, ata vetë e dinë më mirë se cilat zgjidhje do të plotësojnë 
më mirë nevojat dhe interesat e tyre - dhe vetë të zgjedhin për mënyrën më të thjeshtë 
dhe më të lehtë të zbatimit. 



Parimet themelore mbi të cilat mbështetet ndërmjetësimi i bashkëmoshatarëve janë: 
- Vullnetarizmi, - palët në konflikt hyjnë vullnetarisht në procedurën e    
 ndërmjetësimit 
- Konfidencialiteti - e gjithë procedura është konfidenciale, deklaratat e dhëna   
 nga pjesëmarrësit nuk mund të përdoren si provë në procedurat e tjera pa lejen  
 e tyre.  
- Barazia - pjesëmarrësit në procedurën e ndërmjetësimit kanë të drejta të 
barabarta dhe janë njësoj përgjegjës për procesin dhe rezultatin.  

Disa keqkuptime në lidhje me ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët:

- Ndërmjetësimi gjithmonë duhet të përfundojë me zgjidhjen e problemit.
- Nëse ndërmjetësimi dështon, ndërmjetësuesi është fajtor.
- Nxënësit e shkollave të mesme nuk mund të jenë ndërmjetës sepse janë shumë  
 të rinj.
- Mësuesit janë ndërmjetës më të mirë se nxënësit/kanë më shumë përvojë
- Ndërmjetësuesit më të mirë janë nxënësit me sukses të shkëlqyeshëm

Hapat në ndërmjetësim 

Për realizimin e qëllimshëm të ndërmjetësimit, nevojiten përgatitje paraprake duke 
filluar nga zgjedhja e një vendi paqësor dhe diskret, duke u njohur me ata që janë të 
përfshirë në proces, përfaqësimin e tyre, vendosjen e rregullave për punë dhe duke u 
dakroduar mbi mënyrat për të gjetur zgjidhje, kalimi i kohës në ndërtimin e besimit te 
ndërmjetësi, etj. 

Ka një sërë hapash të ndryshëm në literaturë, të cilat në varësi të autorëve ndryshojnë 
nga katër, pesë, madje edhe tetë. Në thelb, procesi i ndërmjetësimit është i njëjtë kudo, 
vetëm autorë të ndryshëm përmendin dhe theksojnë ndryshe hapat në proces. 
Ne do të paraqesim plotësisht hapat e përshkruar nga Zorica Trikiq, Dragana Koruga 
dhe një grup autorësh, në botimin me titull "Ndërmjetësimi i bashkëmoshatarëve- 
Manual për trajnerë në punëtori në fushën e arsimit dhe aftësive të ndërmjetësimit"”.  
Sipas tyre, procesi i ndërmjetësimit zhvillohet sipas gjashtë hapave të 
mëposhtëm:
 1. Përkufizim i qartë i problemit
 2. Shpikje për zgjidhje të mundshme
 3. Vlerësimi i zgjidhjeve
 4. Marrja e vendimeve
 5. Përcaktim të mënyrave për të zbatuar zgjidhjen
 6. Vlerësimi i suksesit të zgjidhjes
Ja se si e përshkruajnë autorët secilin nga hapat:
Përkufizim i qartë i problemit
Ky hap është shumë i rëndësishëm sepse përcaktimi i problemit varet nga ajo se sa me 
sukses do të zgjidhet. Në këtë hap përdoren aftësitë e dëgjimit aktiv, në këtë mënyrë 
palëve u ndihmohet: 
- të përcaktojnë qartë situatën, pa interpretim
- të shprehin nevojat e tyre
- të bërë dallimin midis nevojave dhe dëshirave - kjo është arsyeja pse ata shpesh 
ndërhyjnë në konflikt 
Në këtë fazë, zakonisht diskutohet natyra e problemit, shkaku i problemit; pse ky është 
një problem për palët e përfshira; prej kur daton problemi; si manifestohet, dmth, cilat 
janë pasojat e tij; si do të dëshironit të ishte situata; çfarë do të ndodhë kur të zhduket 



ai problem? si deri më tani palët janë përpjekur ta tejkalojnë problemin, çfarë ishte e 
suksesshme dhe çfarë jo. Një shembull se si të ndihmohet në vënien e gjithë kësaj në 
praktikë: Nëse konflikti është kompleks dhe përfshin disa nevoja të pakënaqura nga të 
dy palët, si ndërmjetës mund të kërkoni nevojat e atyre që janë të përfshira, shkruajini 
ato në një tabelë në mënyrë që ato të jenë të dukshme për ju dhe për palët në konflikt. 
Ky hap përfundon kur nevojat e të dy palëve përcaktohen qartë.

Shpikje për zgjidhje të mundshme
Pas përcaktimit të qartë të nevojave, ndërmjetësi inkurajon të dy palët në konflikt që të 
dalin me zgjidhje të ndryshme që mund të kënaqin të dy palët. Teknika mund të 
përdoret në këtë hap breinstorming (stuhi mendimesh), në të cilën ju inkurajoni palët 
kundërshtare të japin dhe të rendisin sa më shumë zgjidhje të ndryshme, pa menduar 
ose vlerësuar vlerën dhe suksesin e mundshëm që do të kishin zgjidhjet individuale.

Vlerësimi i zgjidhjes
Pasi të jenë shteruar idetë për zgjidhje të mundshme të situatës së konfliktit, kalojmë 
në hapin tjetër, në të cilin vlerësojmë të gjitha zgjidhjet e mundshme të propozuara, i 
diskutojmë ato, diskutojmë përfitimet dhe sfidat që lidhen me secilën nga zgjidhjet e 
treguara, nëse ato ndikojnë në situatën, në marrëdhëniet e ardhshme midis atyre që 
janë të përfshirë, gjë që i bën disa zgjidhje më të mira se të tjerat dhe ngjashëm. Disa 
propozime eliminohen menjëherë, dhe për disa pajtohemi duke marrë parasysh se sa 
janë adekuate për zgjidhjen e problemit. 

Marrja e vendimeve
Nëse hapat e mëparshëm janë zbatuar në mënyrë korrekte, ky hap nuk është i vështirë. 
Zgjidhja më e mirë është zakonisht e vetë-imponuar. Nëse të gjithë bien dakord, ky hap 
përfundon shpejt. Nëse shfaqen disa zgjidhje të pranueshme, secila prej tyre duhet të 
rishikohet. Përpiquni të arrini një marrëveshje të plotë, është e rëndësishme që të dy 
palët të bien dakord se kjo zgjidhje është më e pranueshmja dhe se do të plotësojë 
nevojën e tyre.

Shënim: Ndonjëherë pas këtij hapi nënshkruhet një lloj marrëveshje, me të cilën palët 
marrin përsipër të provojnë zgjidhjen e propozuar.

Përcaktimi i mënyrës së zbatimit të vendimit
Shpesh ndodh që vendimet e marra të mos zbatohen. Kjo ndodh nëse mënyra e 
zbatimit të vendimit nuk përcaktohet saktësisht (kush bën, çfarë bën, kur dhe si?).

Vlerësimi i suksesit të zgjidhjes 
Ideja themelore është të vlerësojmë efektivitetin e marrëveshjes së arritur dhe të gjithë 
pjesëmarrësit në ndërmjetësim, përfshirë dhe ndërmjetësit të thonë mendimin e tyre. 

Si të bëhesh ndërmjetës i mirë dhe cilat janë 
karakteristikat e tij? 

Një ndërmjetës i mirë bëhesh përmes mësimit të vazhdueshëm, praktikës dhe punës 
së ndërmjetësimit. Të gjithë mund të mësojnë të bëhen ndërmjetësues 
bashkëmoshatarë dhe kështu të ndërmjetësojnë më tej në zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve midis bashkëmoshatarëve të tyre. Një ndërmjetës i mirë, përmes 
praktikës, bëhet një folës më i aftë, negociator i guximshëm por i matur dhe një 
ndërmjetës i mirë. Përveç kësaj, një ndërmjetës i mirë është gjithmonë: 
 



- Neutral:  shpjegon procesin e ndërmjetësimit, e kontrollon atë gjatë gjithë kohës,  
 por assesi përmbajtjen, ka qëndrimin se mund të arrihet një marrëveshje,   
 vazhdimisht i inkurajon dhe siguron mjedis të barazisë, pranimit dhe respektimit  
 të zgjidhjeve të mundshme të përbashkëta. Përdor maksimën "Tani dhe këtu".   
 Ka ndjenja dhe mirëkuptim për nevojat dhe ndjenjat e të dy palëve dhe reagon  
 kur njëra ndihet e kërcënuar, etj. 
- Dëgjues aktiv: dëgjon të dy palët, njeh nevojat, përkthen gjuhën e kritikës,   
 akuzave, siguron dëgjim të ndërsjellë të palëve... 
- Hap mundësi, por në asnjë mënyrë nuk ofron zgjidhje: ndërmjetësi nuk ka   
 përgjigje për çështjet, por di si të krijojë një situatë në të cilën do të bisedohet   
 dhe flitet për atë se si mundet më mirë të arrihet te përgjigjet e dëshiruara.  
- Bën vlerësim të realitetit: a do t'i përmbahen marrëveshjes të dyja palët, a e kanë  
 kuptuar atë, a beson ai se zgjidhjet janë të realizueshme dhe të qëndrueshme  
- E mbështet procesin: i inkurajon ata të dy palët të durojnë, tregojnë respekt dhe  
 vlerësim, respektojnë përpjekjet e tyre, ndihmojnë në arritjen dhe respektimin e  
 marrëveshjes.  

Ku, kur dhe pse zbatohet ndërmjetësimi nga kolegët? 
Ndërmjetësimi i bashkëmoshatarëve mund të zbatohet kudo, për shembull në 
mjediset shoqërore: shkolla/konvikte, klube sportive, shoqata studentore, bashkësi 
lokale - mjedise, atje ku mund të ndihmojë në zgjidhjen e konflikteve të ndryshme që 
janë pjesë integrale e jetës. Për shembull, konfliktet në arsim mund të marrin disa 
forma: nxënës-nxënës, mësues-nxënës, mësues-mësues, mësues-drejtor, 
prind-mësues, edukator-prind, etj. Konflikti mund të ketë një efekt pozitiv ose negativ, 
domethënë mund të dobësojë ose forcojë marrëdhëniet brenda rrethit ose 
komuniteteve. Konfliktet janë emocione më të forta, me pasoja që shpesh mund të 
çojnë në dhunë që manifestohet si dhunë fizike, verbale, shoqërore ose seksuale dhe 
e internetit. Dhuna mund të përshkruhet si një akt që synon të dëmtojë, shkatërrojë, 
provokojë, rrezikojë, dëmtojë, abuzojë ose përulë qenien ose natyrën njerëzore (Marija 
Uzelac, 1997). Thjesht, dhuna është një akt i agresionit që çon në fenomenet e 
mësipërme. Pra, në dhunë ekziston gjithmonë një qëllim për të dëmtuar palën tjetër 
(personin ose natyrën). Johann Galtung e lidh dhunën drejtpërdrejt me nevojat 
njerëzore. Në përkufizimin e tij thuhet se "dhuna është ndikim negativ në nevojat 
themelore njerëzore ose mbi jetën, që do të mund ishte shmangur, gjë që parandalon 
ose pengon njerëzit të plotësojnë ato nevoja ose të realizojnë potencialin e tyre të 
plotë". "Vetë kërcënimi se do të përdoret forcë konsiderohet si dhunë." Mos dhuna 
është gjithashtu një filozofi morale. Gandi, për shembull, jetoi sipas filozofisë së jo 
dhunës sepse ai besonte se ai mund të arrinte një qëllim nga jo dhuna. Në thelb, 
filozofia morale e jo-dhunës është e rrënjosur në të gjitha fetë e botës. 

Kur shprehet sjellja e dhunshme? - Atëherë kur është pasojë e mosnjohjes së 
identitetit personal dhe shtresave të veta, kur ekzistojnë stereotipe, paragjykime, 
mungesë/injorancë e aftësive komunikuese. Dëgjimi aktiv, këmbëngulësia dhe qasja jo 
e dhunshme janë kontribut ndaj zgjidhjes së konflikteve. Përkatësisht, bëhet fjalë për 
mënyrë jetese/shprehjeje, të cilat mund të ndryshohen duke mësuar dhe praktikuar. 
Disa nga arsyet e sjelljes së dhunshme: 
Provokimi, urrejtja dhe hakmarrja, mbrojtja e një shoku/qe, xhelozia, shoqëria e keqe, 
personaliteti i të rinjve, vetëmbrojtja, mos-toleranca ndëretnike, rrethi, problemet 
familjare etj. 



PESRSHKRIMI I METODAVE DHE 
TEKNIKAVE/QASJEVE PEDAGOGJIKE

Sesionet zhvillohen në punëtori, të cilat zakonisht fillojnë me "stuhi mendimesh", duke 
vazhduar përmes punës në grupe të vogla/të mëdha, në çifte ose individualisht. Pastaj 
aplikohen prezantimet, ka diskutim rreth njohurive të fituara. Gjithashtu përdoret ë 
videoklip për të treguar një skenar të ndërmjetësimit nga bashkëmoshatarët. 
Ndonjëherë fillohet me një hyrje duke përdorur prezantim, vazhdohet me aktivitete, 
në fund hapet një diskutim me konkluzione, herë të tjera fillohet me një aktivitet hyrës 
ku bëhet një lloj vetëvlerësimi i njohurive aktuale, zbatohen aktivitetet dhe gjithmonë 
kthehemi në vlerësim të asaj që është mëruar.

Aktivitetet kanë qasje integruese dhe përfshijnë qasje të ndryshme pedagogjike, 
teknika pune të rëndësishme për fitimin e këqyrjeve dhe njohurive të reja në lidhje me 
temën e dhënë në sesion. Vetë teknikat e punës çojnë në zhvillimin e të menduarit 
kritik, komunikimit pozitiv dhe aftësive të menaxhimit/zgjidhjes së konflikteve. 
Prandaj, traineri mund t'ua paraqesë këtë pjesëmarrësve si një mësim të mësuar, të 
cilin ata mund ta përdorin si model në komunikimin e tyre të përditshëm si me të rinjtë 
ashtu edhe me të rriturit/eprorët. 
Për realizimin e sesioneve përdoren këto: 
 Prezentime (PPT, audio, video, etj.) - Traineri me prezantime prezanton termat  
  dhe përkufizimet kryesore përmes tekstit dhe vizualizimit të një shembulli  
  konkret për një temë konkrete. Qëllimi i prezantimeve video në programin  
  konkret është mbajtja e vëmendjes në temë dhe lëvizja e emocioneve dhe  
  ndjenjave të ndjeshmërisë dhe përvojave. Pas çdo video të projektuar,   
  traineri fillon një diskutim të shkurtër me pjesëmarrësit.
 "Stuhi mendimesh" - Shkëmbim falas i ideve për të filluar bisedë për një temë  
 të caktuar. Paraqitet një pyetje ose problem specifik dhe pjesëmarrësve u   
 kërkohet të japin dhe sugjerojnë përgjigje dhe ide, të cilat janë shkruar nga   
 traineri në  fletën e sipërme për t'i parë grupi. Pas shterimit, propozimet merren  
 në konsideratë së bashku dhe ato që janë më të dobishme identifikohen ose   
 kategorizohen. 

PËRMBAJTJA E SESIONEVE 

Trajnimi hyrës në ndërmjetësimin e kolegëve është një-ditor, ai organizohet në 4 
sesione me kohëzgjatje prej 90 minutash secila dhe pushime të detyrueshme midis 
sesioneve. 
Sesioni 1 - Hyrje në ndërmjetësim,  
në mënyrë që të njihen me termat: çfarë është ndërmjetësimi dhe çfarë është 
ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët 
Sesioni 2 - Nevoja, parimet dhe specifikat e ndërmjetësimit nga kolegët
në mënyrë që pjesëmarrësit të njihen me parimet dhe specifikat e ndërmjetësimit nga 
bashkëmoshatarët
Sesioni 3 - Hapat në procesin e ndërmjetësimit  
Qëllimi është të njihemi me hapat e ndërmjetësimit me mundësinë e futjes në skenarë 
dhe luajtjen e roleve 
Sesioni 4 - Ku dhe kur duhet ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët
Qëllimi është që pjesëmarrësit të marrin në konsideratë situatat e ndryshme në të cilat 
mund të zbatohet ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët. 

90 min. 
- Njohja reciproke e pjesëmarrësve, trainerit, 
programit, qëllimit të përgjithshëm, rregullave të 
punës. 
- Pjesëmarrësit duhet të njihen me termin 
"ndërmjetësim" dhe ndërmjetësim nga 
bashkëmoshatarët, si bazë dhe përgatitje për 
aktivitetet e mëtejshme.  
Pjesëmarrësit njihen me njëri-tjetrin dhe kuptojnë se 
çfarë është ndërmjetësimi, kur dhe pse zbatohet, si 
dhe të jenë në gjendje ta përcaktojnë  ndërmjetësimin 
nga bashkëmoshatarët 
- Pjesëmarrësit tashmë e njohin njëri-tjetrin dhe  
 procesi i krijimit të një mjedisi për të punuar së  
 bashku ka filluar
- Pjesëmarrësit e dinë se çfarë është    
 ndërmjetësimi dhe çfarë është ndërmjetësimi  
 nga bashkëmoshatarët
Njohja(10 min) 
Prezantimi i organizatorëve, ligjëruesve dhe qëllimet 
e trajnimit. Në fillim, prezantoni veten, trajnimin, 
qëllimet dhe detyrat e tij dhe atë që pritet prej tij. 

Tregoni atyre se punëtoria do të ndihmojë zhvillimin e 
tyre personal dhe se ata do të kenë mundësinë të 
mësojnë se si mund të kontribuojnë në ndërtimin e 
komunitetit përmes zgjidhjes jo të dhunshme të 
konflikteve. Tregojuni mënyrën dhe dinamikën e 
zbatimit të punëtorisë. Pas prezantimit hyrës, ftoni 
pjesëmarrësit të njihen me njëri-tjetrin.

Prezantimi i pjesëmarrësve (10 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të prezantohen një nga një 
në mënyrë që ata të thonë diçka si quhen, nga vijnë, 
dhe gjithashtu të bëjnë lëvizje që të gjithë të tjerët do 
ta përsërisin pas tyre, duke thënë Përshëndetje X 
(emri i pjesëmarrësit), pas së cilës ata do të përsërisin 
lëvizjen që u bë gjatë prezantimit. 

Intervistë gazetareske për njohje (20 minuta) 

Ndajini pjesëmarrësit në çifte, por këshillojini të 
zgjedhin partner që nuk e njohin (p.sh. një koleg nga 
një shkollë tjetër). U thoni atyre se do të kenë 10 
minuta kohë për ta intervistuar njëri-tjetrin: 5 minutat 
e para, një pjesëmarrës bën pyetje dhe tjetri 
përgjigjet, dhe pastaj ata ndryshojnë rolet. Ndërsa 
zgjat intervista, pjesëmarrësit mund të mbajnë 
shënime në mënyrë që të mos harrojnë përgjigjet nga 
bashkëbiseduesi. Qëllimi i ushtrimit është që 
pjesëmarrësit të përpiqen të zbulojnë sa më shumë 
informacione për njerëzit që nuk i njohin ose nuk i 
dinë sa duhet.
Si përgatitje e ushtrimit, në tabelë shkruani pyetjet e 
intervistës ose në një letër hamer në mënyrë që ata të 
mund të kryejnë më lehtë ushtrimin ose t'u japin 
atyre mundësinë të zgjedhin cilat pyetje t'i bëjnë atij 
që do ta intervistojnë. 
Shembuj të gjërave që ata mund të eksplorojnë:
- Profili (mosha, vendi i banimit, shenja e   
 horoskopit, libri/filmi i preferuar, muzika, çfarë  
 ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen)
- Çfarë dini për ndërmjetësimin? Çfarë është  
 ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët? Cilat  
 tema mendoni se janë më të lidhura me   
 ndërmjetësimin? A keni pasur përvojë si   
 ndërmjetës? Në cilin kontekst?
- Çfarë prisni nga ky trajnim?
Pas 5 minutave të para, kujtojini pjesëmarrësit të 
ndryshojnë rolet. Në fund të 5 minutave të dyta, 
kërkoni të gjithë të kthehen në vendet e tyre, dhe 
pastaj një nga një të prezantojnë personin që 
intervistuan. Ushtrimi vazhdon derisa të prezantohen 
të gjithë pjesëmarrësit. Prezantimi zgjat maksimumi 
një minutë për person.

Në fund - pyetjet (nëse ka kohë) për diskutim: A ju 
pëlqeu aktiviteti? A u njohëm me njëri-tjetrin? A keni 
arritur të kuptoni nivelin e njohurive të 
ndërmjetësimit nga aspekti teknik? 

Hyrje në ndërmjetësim (10 min) 

Në fillim, hapni diskutim mbi termin "ndërmjetësim" 
dhe kërkojuni pjesëmarrësve të thonë atë që dinë për 
ndërmjetësimin. Theksoni që ndërmjetësimi nuk 
është diçka e re dhe se është diçka që ne e bëjmë 
vazhdimisht (në jetën private, në punë, me miqtë, 
etj.).

Flisni me ta për këtë - Bëni a kanë pasur ndonjëherë 
mundësi të jenë ndërmjetës?  Çfarë përvojë kanë ata? 
A kanë parë ata ndonjë proces të ndërmjetësimit në 
zhvillim? 

Pastaj, me ndihmën e një slajdi prezantues, 
përfundoni procesin duke përkufizuar se çfarë është 
ndërmjetësimi. Së këndejmi, bëni pyetje për të ndarë 
se çfarë mund të jetë ndërmjetësimi nga 
bashkëmoshatarët. 

Pasi të keni dëgjuar përgjigjet e tyre, përsëri, në 
mënyrë që të kopletoni njohuritë, përkufizoni 
ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët. 

Mitet për ndërmjetësim nga bashkëmoshatarët 
(30 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të ngrihen nga vendet e tyre 
dhe të qëndrojnë në mes të dhomës. U thoni atyre se 
do të lexoni një nga një deklaratat e ndryshme që 
lidhen me ndërmjetësimin. Detyra e tyre do të jetë si 
më poshtë: nëse bien pajtohen, të shkojnë në anën e 
djathtë të dhomës dhe nëse nuk pajtohen, të shkojnë 
në të majtë. Pyetini nëse ju kanë kuptuar dhe nëse jo, 
shpjegojini; Nëse ata ju kuptojnë, filloni t'i lexoni 
deklaratat të lidhura me ndërmjetësimin si p.sh.:
- Ndërmjetësimi gjithmonë duhet të përfundojë  
 me zgjidhjen e problemit.
- Nëse ndërmjetësimi dështon, ndërmjetësuesi  
 është fajtor
- Nxënësit e shkollave të mesme nuk mund të  
 jenë ndërmjetës sepse janë shumë të rinj.
- Mësuesit janë ndërmjetës më të mirë se   
 nxënësit/kanë më shumë përvojë
- Ndërmjetësuesit më të mirë janë nxënësit me  
 sukses të shkëlqyeshëm
- Për të qenë ndërmjetës, duhet të keni shumë  
 përvojë dhe njohuri 

- Ndërmjetësimi ndodh spontanisht dhe   
 intuitivisht 

Lexoni deklaratat një nga një dhe pas secilës hapni 
diskutim me grupin për të dëgjuar pse pajtohen ose 
nuk pajtohen me një deklaratë të veçantë; siguroju 
atyre disa informacione në lidhje me deklaratën që 
është e rëndësishme të dihet. 

Mbyllja e sesionit  (10 min) 

Në fund të sesionit, pyetini se si ndihen, kujtojini se 
kjo është vetëm një përcaktim fillestar i termave dhe 
se ndërmjetësimi do të shtjellohet më hollësisht në 
modulet/sesionet e mëtejshme. Prezantoni 
përmbajtjen e sesionit tjetër dhe ftojini ata në pauzë.

Dërrasë e bardhë/letër, marker, flomaster, stilolapsa, 
trakë ngjitëse, trakë maskuese, fletë me ngjitëse 
(jeshile dhe të verdha), projektor 

Për vlerësimin e këtij sesioni do të ndihmojë 
bisedë që do të bëni në pjesën përmbyllëse të 
sesionit.  



 Studimet e rasteve - Raste të konsideruara më parë të konflikteve nga vetë   
 pjesëmarrësit, grupe, skenarë të përgatitur për nevojat e trajnimit, në formën e  
 tregimeve që ilustrojnë një problem për diskutim të mëtejshëm, ndahen me   
 pjesëmarrësit, në mënyrë që të identifikojnë mosmarrëveshje/konflikte të   
 caktuara, duke gjetur pjesëmarrësit në histori si një opsion për veprim, ose   
 aftësinë për të zgjidhur probleme të caktuara. Skenarët janë shkruar me kujdes  
 dhe thjesht për t'iu përshtatur më mirë qëllimit të temës. 
 Ushtroni me role të ndara - Pjesëmarrësit e trajnimit në grupe së pari    
 përcaktojnë një problem, bëjnë skenarë dhe fillojnë me ushtrimet e    
 ndërmjetësimit: dy janë palët e kundërta, njëri është ndërmjetës (mundet dhe   
 dy), i katërti shkruan shënime dhe mund të ketë prezantim. Kjo teknikë i lejon   
 pjesëmarrësit të praktikojnë aftësi të reja dhe të mësojnë nga njëri-tjetri. Lojërat  
 me role në grupe ose çifte është teknikë e thjeshtë dhe u jep shans të marrin   
 pjesë më shumë njerëz. Për këtë ushtrim, përcaktohen rolet e pjesëmarrësve në  
 grupet, të cilat mund të ndryshohen në rreth! Në fund të ushtrimit, bëhen pyetje  
 dhe diskutohet për to.
 Punë individuale ose në grupe/çifte më të vogla/më të mëdha - Traineri   
 cakton detyra për punën individuale ose në grupe/çifte në temën ose pyetjen   
 specifike.  
 Diskutime - Diskutimet drejtohen nga traineri për një temë të caktuar. Përmes  
 bisedës, pjesëmarrësit kanë mundësinë të ndajnë fakte, ide dhe mendimet e   
 tyre nga këndvështrime të ndryshme. Diskutimet mund të zhvillohen në plenum,  
 në grupe më të mëdha ose më të vogla, në varësi të numrit të studentëve. 
Teknikat, mjetet, instrumentet, procedurat, udhëzimet dhe rregullat e listuara    
synojnë zbulimin, njohjen dhe menaxhimin më të lehtë të fenomeneve. 

SESIONI 1: Hyrje në ndërmjetësim  

Kohëzgjatja 
Qëllimi 

Detyrat

Rezultatet e pritura 

Udhëzime për realizim 

90 min. 
- Njohja reciproke e pjesëmarrësve, trainerit, 
programit, qëllimit të përgjithshëm, rregullave të 
punës. 
- Pjesëmarrësit duhet të njihen me termin 
"ndërmjetësim" dhe ndërmjetësim nga 
bashkëmoshatarët, si bazë dhe përgatitje për 
aktivitetet e mëtejshme.  
Pjesëmarrësit njihen me njëri-tjetrin dhe kuptojnë se 
çfarë është ndërmjetësimi, kur dhe pse zbatohet, si 
dhe të jenë në gjendje ta përcaktojnë  ndërmjetësimin 
nga bashkëmoshatarët 
- Pjesëmarrësit tashmë e njohin njëri-tjetrin dhe  
 procesi i krijimit të një mjedisi për të punuar së  
 bashku ka filluar
- Pjesëmarrësit e dinë se çfarë është    
 ndërmjetësimi dhe çfarë është ndërmjetësimi  
 nga bashkëmoshatarët
Njohja(10 min) 
Prezantimi i organizatorëve, ligjëruesve dhe qëllimet 
e trajnimit. Në fillim, prezantoni veten, trajnimin, 
qëllimet dhe detyrat e tij dhe atë që pritet prej tij. 

Tregoni atyre se punëtoria do të ndihmojë zhvillimin e 
tyre personal dhe se ata do të kenë mundësinë të 
mësojnë se si mund të kontribuojnë në ndërtimin e 
komunitetit përmes zgjidhjes jo të dhunshme të 
konflikteve. Tregojuni mënyrën dhe dinamikën e 
zbatimit të punëtorisë. Pas prezantimit hyrës, ftoni 
pjesëmarrësit të njihen me njëri-tjetrin.

Prezantimi i pjesëmarrësve (10 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të prezantohen një nga një 
në mënyrë që ata të thonë diçka si quhen, nga vijnë, 
dhe gjithashtu të bëjnë lëvizje që të gjithë të tjerët do 
ta përsërisin pas tyre, duke thënë Përshëndetje X 
(emri i pjesëmarrësit), pas së cilës ata do të përsërisin 
lëvizjen që u bë gjatë prezantimit. 

Intervistë gazetareske për njohje (20 minuta) 

Ndajini pjesëmarrësit në çifte, por këshillojini të 
zgjedhin partner që nuk e njohin (p.sh. një koleg nga 
një shkollë tjetër). U thoni atyre se do të kenë 10 
minuta kohë për ta intervistuar njëri-tjetrin: 5 minutat 
e para, një pjesëmarrës bën pyetje dhe tjetri 
përgjigjet, dhe pastaj ata ndryshojnë rolet. Ndërsa 
zgjat intervista, pjesëmarrësit mund të mbajnë 
shënime në mënyrë që të mos harrojnë përgjigjet nga 
bashkëbiseduesi. Qëllimi i ushtrimit është që 
pjesëmarrësit të përpiqen të zbulojnë sa më shumë 
informacione për njerëzit që nuk i njohin ose nuk i 
dinë sa duhet.
Si përgatitje e ushtrimit, në tabelë shkruani pyetjet e 
intervistës ose në një letër hamer në mënyrë që ata të 
mund të kryejnë më lehtë ushtrimin ose t'u japin 
atyre mundësinë të zgjedhin cilat pyetje t'i bëjnë atij 
që do ta intervistojnë. 
Shembuj të gjërave që ata mund të eksplorojnë:
- Profili (mosha, vendi i banimit, shenja e   
 horoskopit, libri/filmi i preferuar, muzika, çfarë  
 ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen)
- Çfarë dini për ndërmjetësimin? Çfarë është  
 ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët? Cilat  
 tema mendoni se janë më të lidhura me   
 ndërmjetësimin? A keni pasur përvojë si   
 ndërmjetës? Në cilin kontekst?
- Çfarë prisni nga ky trajnim?
Pas 5 minutave të para, kujtojini pjesëmarrësit të 
ndryshojnë rolet. Në fund të 5 minutave të dyta, 
kërkoni të gjithë të kthehen në vendet e tyre, dhe 
pastaj një nga një të prezantojnë personin që 
intervistuan. Ushtrimi vazhdon derisa të prezantohen 
të gjithë pjesëmarrësit. Prezantimi zgjat maksimumi 
një minutë për person.

Në fund - pyetjet (nëse ka kohë) për diskutim: A ju 
pëlqeu aktiviteti? A u njohëm me njëri-tjetrin? A keni 
arritur të kuptoni nivelin e njohurive të 
ndërmjetësimit nga aspekti teknik? 

Hyrje në ndërmjetësim (10 min) 

Në fillim, hapni diskutim mbi termin "ndërmjetësim" 
dhe kërkojuni pjesëmarrësve të thonë atë që dinë për 
ndërmjetësimin. Theksoni që ndërmjetësimi nuk 
është diçka e re dhe se është diçka që ne e bëjmë 
vazhdimisht (në jetën private, në punë, me miqtë, 
etj.).

Flisni me ta për këtë - Bëni a kanë pasur ndonjëherë 
mundësi të jenë ndërmjetës?  Çfarë përvojë kanë ata? 
A kanë parë ata ndonjë proces të ndërmjetësimit në 
zhvillim? 

Pastaj, me ndihmën e një slajdi prezantues, 
përfundoni procesin duke përkufizuar se çfarë është 
ndërmjetësimi. Së këndejmi, bëni pyetje për të ndarë 
se çfarë mund të jetë ndërmjetësimi nga 
bashkëmoshatarët. 

Pasi të keni dëgjuar përgjigjet e tyre, përsëri, në 
mënyrë që të kopletoni njohuritë, përkufizoni 
ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët. 

Mitet për ndërmjetësim nga bashkëmoshatarët 
(30 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të ngrihen nga vendet e tyre 
dhe të qëndrojnë në mes të dhomës. U thoni atyre se 
do të lexoni një nga një deklaratat e ndryshme që 
lidhen me ndërmjetësimin. Detyra e tyre do të jetë si 
më poshtë: nëse bien pajtohen, të shkojnë në anën e 
djathtë të dhomës dhe nëse nuk pajtohen, të shkojnë 
në të majtë. Pyetini nëse ju kanë kuptuar dhe nëse jo, 
shpjegojini; Nëse ata ju kuptojnë, filloni t'i lexoni 
deklaratat të lidhura me ndërmjetësimin si p.sh.:
- Ndërmjetësimi gjithmonë duhet të përfundojë  
 me zgjidhjen e problemit.
- Nëse ndërmjetësimi dështon, ndërmjetësuesi  
 është fajtor
- Nxënësit e shkollave të mesme nuk mund të  
 jenë ndërmjetës sepse janë shumë të rinj.
- Mësuesit janë ndërmjetës më të mirë se   
 nxënësit/kanë më shumë përvojë
- Ndërmjetësuesit më të mirë janë nxënësit me  
 sukses të shkëlqyeshëm
- Për të qenë ndërmjetës, duhet të keni shumë  
 përvojë dhe njohuri 

- Ndërmjetësimi ndodh spontanisht dhe   
 intuitivisht 

Lexoni deklaratat një nga një dhe pas secilës hapni 
diskutim me grupin për të dëgjuar pse pajtohen ose 
nuk pajtohen me një deklaratë të veçantë; siguroju 
atyre disa informacione në lidhje me deklaratën që 
është e rëndësishme të dihet. 

Mbyllja e sesionit  (10 min) 

Në fund të sesionit, pyetini se si ndihen, kujtojini se 
kjo është vetëm një përcaktim fillestar i termave dhe 
se ndërmjetësimi do të shtjellohet më hollësisht në 
modulet/sesionet e mëtejshme. Prezantoni 
përmbajtjen e sesionit tjetër dhe ftojini ata në pauzë.

Dërrasë e bardhë/letër, marker, flomaster, stilolapsa, 
trakë ngjitëse, trakë maskuese, fletë me ngjitëse 
(jeshile dhe të verdha), projektor 

Për vlerësimin e këtij sesioni do të ndihmojë 
bisedë që do të bëni në pjesën përmbyllëse të 
sesionit.  



90 min. 
- Njohja reciproke e pjesëmarrësve, trainerit, 
programit, qëllimit të përgjithshëm, rregullave të 
punës. 
- Pjesëmarrësit duhet të njihen me termin 
"ndërmjetësim" dhe ndërmjetësim nga 
bashkëmoshatarët, si bazë dhe përgatitje për 
aktivitetet e mëtejshme.  
Pjesëmarrësit njihen me njëri-tjetrin dhe kuptojnë se 
çfarë është ndërmjetësimi, kur dhe pse zbatohet, si 
dhe të jenë në gjendje ta përcaktojnë  ndërmjetësimin 
nga bashkëmoshatarët 
- Pjesëmarrësit tashmë e njohin njëri-tjetrin dhe  
 procesi i krijimit të një mjedisi për të punuar së  
 bashku ka filluar
- Pjesëmarrësit e dinë se çfarë është    
 ndërmjetësimi dhe çfarë është ndërmjetësimi  
 nga bashkëmoshatarët
Njohja(10 min) 
Prezantimi i organizatorëve, ligjëruesve dhe qëllimet 
e trajnimit. Në fillim, prezantoni veten, trajnimin, 
qëllimet dhe detyrat e tij dhe atë që pritet prej tij. 

Tregoni atyre se punëtoria do të ndihmojë zhvillimin e 
tyre personal dhe se ata do të kenë mundësinë të 
mësojnë se si mund të kontribuojnë në ndërtimin e 
komunitetit përmes zgjidhjes jo të dhunshme të 
konflikteve. Tregojuni mënyrën dhe dinamikën e 
zbatimit të punëtorisë. Pas prezantimit hyrës, ftoni 
pjesëmarrësit të njihen me njëri-tjetrin.

Prezantimi i pjesëmarrësve (10 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të prezantohen një nga një 
në mënyrë që ata të thonë diçka si quhen, nga vijnë, 
dhe gjithashtu të bëjnë lëvizje që të gjithë të tjerët do 
ta përsërisin pas tyre, duke thënë Përshëndetje X 
(emri i pjesëmarrësit), pas së cilës ata do të përsërisin 
lëvizjen që u bë gjatë prezantimit. 

Intervistë gazetareske për njohje (20 minuta) 

Ndajini pjesëmarrësit në çifte, por këshillojini të 
zgjedhin partner që nuk e njohin (p.sh. një koleg nga 
një shkollë tjetër). U thoni atyre se do të kenë 10 
minuta kohë për ta intervistuar njëri-tjetrin: 5 minutat 
e para, një pjesëmarrës bën pyetje dhe tjetri 
përgjigjet, dhe pastaj ata ndryshojnë rolet. Ndërsa 
zgjat intervista, pjesëmarrësit mund të mbajnë 
shënime në mënyrë që të mos harrojnë përgjigjet nga 
bashkëbiseduesi. Qëllimi i ushtrimit është që 
pjesëmarrësit të përpiqen të zbulojnë sa më shumë 
informacione për njerëzit që nuk i njohin ose nuk i 
dinë sa duhet.
Si përgatitje e ushtrimit, në tabelë shkruani pyetjet e 
intervistës ose në një letër hamer në mënyrë që ata të 
mund të kryejnë më lehtë ushtrimin ose t'u japin 
atyre mundësinë të zgjedhin cilat pyetje t'i bëjnë atij 
që do ta intervistojnë. 
Shembuj të gjërave që ata mund të eksplorojnë:
- Profili (mosha, vendi i banimit, shenja e   
 horoskopit, libri/filmi i preferuar, muzika, çfarë  
 ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen)
- Çfarë dini për ndërmjetësimin? Çfarë është  
 ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët? Cilat  
 tema mendoni se janë më të lidhura me   
 ndërmjetësimin? A keni pasur përvojë si   
 ndërmjetës? Në cilin kontekst?
- Çfarë prisni nga ky trajnim?
Pas 5 minutave të para, kujtojini pjesëmarrësit të 
ndryshojnë rolet. Në fund të 5 minutave të dyta, 
kërkoni të gjithë të kthehen në vendet e tyre, dhe 
pastaj një nga një të prezantojnë personin që 
intervistuan. Ushtrimi vazhdon derisa të prezantohen 
të gjithë pjesëmarrësit. Prezantimi zgjat maksimumi 
një minutë për person.

Në fund - pyetjet (nëse ka kohë) për diskutim: A ju 
pëlqeu aktiviteti? A u njohëm me njëri-tjetrin? A keni 
arritur të kuptoni nivelin e njohurive të 
ndërmjetësimit nga aspekti teknik? 

Hyrje në ndërmjetësim (10 min) 

Në fillim, hapni diskutim mbi termin "ndërmjetësim" 
dhe kërkojuni pjesëmarrësve të thonë atë që dinë për 
ndërmjetësimin. Theksoni që ndërmjetësimi nuk 
është diçka e re dhe se është diçka që ne e bëjmë 
vazhdimisht (në jetën private, në punë, me miqtë, 
etj.).

Flisni me ta për këtë - Bëni a kanë pasur ndonjëherë 
mundësi të jenë ndërmjetës?  Çfarë përvojë kanë ata? 
A kanë parë ata ndonjë proces të ndërmjetësimit në 
zhvillim? 

Pastaj, me ndihmën e një slajdi prezantues, 
përfundoni procesin duke përkufizuar se çfarë është 
ndërmjetësimi. Së këndejmi, bëni pyetje për të ndarë 
se çfarë mund të jetë ndërmjetësimi nga 
bashkëmoshatarët. 

Pasi të keni dëgjuar përgjigjet e tyre, përsëri, në 
mënyrë që të kopletoni njohuritë, përkufizoni 
ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët. 

Mitet për ndërmjetësim nga bashkëmoshatarët 
(30 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të ngrihen nga vendet e tyre 
dhe të qëndrojnë në mes të dhomës. U thoni atyre se 
do të lexoni një nga një deklaratat e ndryshme që 
lidhen me ndërmjetësimin. Detyra e tyre do të jetë si 
më poshtë: nëse bien pajtohen, të shkojnë në anën e 
djathtë të dhomës dhe nëse nuk pajtohen, të shkojnë 
në të majtë. Pyetini nëse ju kanë kuptuar dhe nëse jo, 
shpjegojini; Nëse ata ju kuptojnë, filloni t'i lexoni 
deklaratat të lidhura me ndërmjetësimin si p.sh.:
- Ndërmjetësimi gjithmonë duhet të përfundojë  
 me zgjidhjen e problemit.
- Nëse ndërmjetësimi dështon, ndërmjetësuesi  
 është fajtor
- Nxënësit e shkollave të mesme nuk mund të  
 jenë ndërmjetës sepse janë shumë të rinj.
- Mësuesit janë ndërmjetës më të mirë se   
 nxënësit/kanë më shumë përvojë
- Ndërmjetësuesit më të mirë janë nxënësit me  
 sukses të shkëlqyeshëm
- Për të qenë ndërmjetës, duhet të keni shumë  
 përvojë dhe njohuri 

- Ndërmjetësimi ndodh spontanisht dhe   
 intuitivisht 

Lexoni deklaratat një nga një dhe pas secilës hapni 
diskutim me grupin për të dëgjuar pse pajtohen ose 
nuk pajtohen me një deklaratë të veçantë; siguroju 
atyre disa informacione në lidhje me deklaratën që 
është e rëndësishme të dihet. 

Mbyllja e sesionit  (10 min) 

Në fund të sesionit, pyetini se si ndihen, kujtojini se 
kjo është vetëm një përcaktim fillestar i termave dhe 
se ndërmjetësimi do të shtjellohet më hollësisht në 
modulet/sesionet e mëtejshme. Prezantoni 
përmbajtjen e sesionit tjetër dhe ftojini ata në pauzë.

Dërrasë e bardhë/letër, marker, flomaster, stilolapsa, 
trakë ngjitëse, trakë maskuese, fletë me ngjitëse 
(jeshile dhe të verdha), projektor 

Për vlerësimin e këtij sesioni do të ndihmojë 
bisedë që do të bëni në pjesën përmbyllëse të 
sesionit.  



90 min. 
- Njohja reciproke e pjesëmarrësve, trainerit, 
programit, qëllimit të përgjithshëm, rregullave të 
punës. 
- Pjesëmarrësit duhet të njihen me termin 
"ndërmjetësim" dhe ndërmjetësim nga 
bashkëmoshatarët, si bazë dhe përgatitje për 
aktivitetet e mëtejshme.  
Pjesëmarrësit njihen me njëri-tjetrin dhe kuptojnë se 
çfarë është ndërmjetësimi, kur dhe pse zbatohet, si 
dhe të jenë në gjendje ta përcaktojnë  ndërmjetësimin 
nga bashkëmoshatarët 
- Pjesëmarrësit tashmë e njohin njëri-tjetrin dhe  
 procesi i krijimit të një mjedisi për të punuar së  
 bashku ka filluar
- Pjesëmarrësit e dinë se çfarë është    
 ndërmjetësimi dhe çfarë është ndërmjetësimi  
 nga bashkëmoshatarët
Njohja(10 min) 
Prezantimi i organizatorëve, ligjëruesve dhe qëllimet 
e trajnimit. Në fillim, prezantoni veten, trajnimin, 
qëllimet dhe detyrat e tij dhe atë që pritet prej tij. 

Tregoni atyre se punëtoria do të ndihmojë zhvillimin e 
tyre personal dhe se ata do të kenë mundësinë të 
mësojnë se si mund të kontribuojnë në ndërtimin e 
komunitetit përmes zgjidhjes jo të dhunshme të 
konflikteve. Tregojuni mënyrën dhe dinamikën e 
zbatimit të punëtorisë. Pas prezantimit hyrës, ftoni 
pjesëmarrësit të njihen me njëri-tjetrin.

Prezantimi i pjesëmarrësve (10 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të prezantohen një nga një 
në mënyrë që ata të thonë diçka si quhen, nga vijnë, 
dhe gjithashtu të bëjnë lëvizje që të gjithë të tjerët do 
ta përsërisin pas tyre, duke thënë Përshëndetje X 
(emri i pjesëmarrësit), pas së cilës ata do të përsërisin 
lëvizjen që u bë gjatë prezantimit. 

Intervistë gazetareske për njohje (20 minuta) 

Ndajini pjesëmarrësit në çifte, por këshillojini të 
zgjedhin partner që nuk e njohin (p.sh. një koleg nga 
një shkollë tjetër). U thoni atyre se do të kenë 10 
minuta kohë për ta intervistuar njëri-tjetrin: 5 minutat 
e para, një pjesëmarrës bën pyetje dhe tjetri 
përgjigjet, dhe pastaj ata ndryshojnë rolet. Ndërsa 
zgjat intervista, pjesëmarrësit mund të mbajnë 
shënime në mënyrë që të mos harrojnë përgjigjet nga 
bashkëbiseduesi. Qëllimi i ushtrimit është që 
pjesëmarrësit të përpiqen të zbulojnë sa më shumë 
informacione për njerëzit që nuk i njohin ose nuk i 
dinë sa duhet.
Si përgatitje e ushtrimit, në tabelë shkruani pyetjet e 
intervistës ose në një letër hamer në mënyrë që ata të 
mund të kryejnë më lehtë ushtrimin ose t'u japin 
atyre mundësinë të zgjedhin cilat pyetje t'i bëjnë atij 
që do ta intervistojnë. 
Shembuj të gjërave që ata mund të eksplorojnë:
- Profili (mosha, vendi i banimit, shenja e   
 horoskopit, libri/filmi i preferuar, muzika, çfarë  
 ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen)
- Çfarë dini për ndërmjetësimin? Çfarë është  
 ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët? Cilat  
 tema mendoni se janë më të lidhura me   
 ndërmjetësimin? A keni pasur përvojë si   
 ndërmjetës? Në cilin kontekst?
- Çfarë prisni nga ky trajnim?
Pas 5 minutave të para, kujtojini pjesëmarrësit të 
ndryshojnë rolet. Në fund të 5 minutave të dyta, 
kërkoni të gjithë të kthehen në vendet e tyre, dhe 
pastaj një nga një të prezantojnë personin që 
intervistuan. Ushtrimi vazhdon derisa të prezantohen 
të gjithë pjesëmarrësit. Prezantimi zgjat maksimumi 
një minutë për person.

Në fund - pyetjet (nëse ka kohë) për diskutim: A ju 
pëlqeu aktiviteti? A u njohëm me njëri-tjetrin? A keni 
arritur të kuptoni nivelin e njohurive të 
ndërmjetësimit nga aspekti teknik? 

Hyrje në ndërmjetësim (10 min) 

Në fillim, hapni diskutim mbi termin "ndërmjetësim" 
dhe kërkojuni pjesëmarrësve të thonë atë që dinë për 
ndërmjetësimin. Theksoni që ndërmjetësimi nuk 
është diçka e re dhe se është diçka që ne e bëjmë 
vazhdimisht (në jetën private, në punë, me miqtë, 
etj.).

Flisni me ta për këtë - Bëni a kanë pasur ndonjëherë 
mundësi të jenë ndërmjetës?  Çfarë përvojë kanë ata? 
A kanë parë ata ndonjë proces të ndërmjetësimit në 
zhvillim? 

Pastaj, me ndihmën e një slajdi prezantues, 
përfundoni procesin duke përkufizuar se çfarë është 
ndërmjetësimi. Së këndejmi, bëni pyetje për të ndarë 
se çfarë mund të jetë ndërmjetësimi nga 
bashkëmoshatarët. 

Pasi të keni dëgjuar përgjigjet e tyre, përsëri, në 
mënyrë që të kopletoni njohuritë, përkufizoni 
ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët. 

Mitet për ndërmjetësim nga bashkëmoshatarët 
(30 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të ngrihen nga vendet e tyre 
dhe të qëndrojnë në mes të dhomës. U thoni atyre se 
do të lexoni një nga një deklaratat e ndryshme që 
lidhen me ndërmjetësimin. Detyra e tyre do të jetë si 
më poshtë: nëse bien pajtohen, të shkojnë në anën e 
djathtë të dhomës dhe nëse nuk pajtohen, të shkojnë 
në të majtë. Pyetini nëse ju kanë kuptuar dhe nëse jo, 
shpjegojini; Nëse ata ju kuptojnë, filloni t'i lexoni 
deklaratat të lidhura me ndërmjetësimin si p.sh.:
- Ndërmjetësimi gjithmonë duhet të përfundojë  
 me zgjidhjen e problemit.
- Nëse ndërmjetësimi dështon, ndërmjetësuesi  
 është fajtor
- Nxënësit e shkollave të mesme nuk mund të  
 jenë ndërmjetës sepse janë shumë të rinj.
- Mësuesit janë ndërmjetës më të mirë se   
 nxënësit/kanë më shumë përvojë
- Ndërmjetësuesit më të mirë janë nxënësit me  
 sukses të shkëlqyeshëm
- Për të qenë ndërmjetës, duhet të keni shumë  
 përvojë dhe njohuri 

- Ndërmjetësimi ndodh spontanisht dhe   
 intuitivisht 

Lexoni deklaratat një nga një dhe pas secilës hapni 
diskutim me grupin për të dëgjuar pse pajtohen ose 
nuk pajtohen me një deklaratë të veçantë; siguroju 
atyre disa informacione në lidhje me deklaratën që 
është e rëndësishme të dihet. 

Mbyllja e sesionit  (10 min) 

Në fund të sesionit, pyetini se si ndihen, kujtojini se 
kjo është vetëm një përcaktim fillestar i termave dhe 
se ndërmjetësimi do të shtjellohet më hollësisht në 
modulet/sesionet e mëtejshme. Prezantoni 
përmbajtjen e sesionit tjetër dhe ftojini ata në pauzë.

Dërrasë e bardhë/letër, marker, flomaster, stilolapsa, 
trakë ngjitëse, trakë maskuese, fletë me ngjitëse 
(jeshile dhe të verdha), projektor 

Për vlerësimin e këtij sesioni do të ndihmojë 
bisedë që do të bëni në pjesën përmbyllëse të 
sesionit.  



90 min. 
- Njohja reciproke e pjesëmarrësve, trainerit, 
programit, qëllimit të përgjithshëm, rregullave të 
punës. 
- Pjesëmarrësit duhet të njihen me termin 
"ndërmjetësim" dhe ndërmjetësim nga 
bashkëmoshatarët, si bazë dhe përgatitje për 
aktivitetet e mëtejshme.  
Pjesëmarrësit njihen me njëri-tjetrin dhe kuptojnë se 
çfarë është ndërmjetësimi, kur dhe pse zbatohet, si 
dhe të jenë në gjendje ta përcaktojnë  ndërmjetësimin 
nga bashkëmoshatarët 
- Pjesëmarrësit tashmë e njohin njëri-tjetrin dhe  
 procesi i krijimit të një mjedisi për të punuar së  
 bashku ka filluar
- Pjesëmarrësit e dinë se çfarë është    
 ndërmjetësimi dhe çfarë është ndërmjetësimi  
 nga bashkëmoshatarët
Njohja(10 min) 
Prezantimi i organizatorëve, ligjëruesve dhe qëllimet 
e trajnimit. Në fillim, prezantoni veten, trajnimin, 
qëllimet dhe detyrat e tij dhe atë që pritet prej tij. 

Tregoni atyre se punëtoria do të ndihmojë zhvillimin e 
tyre personal dhe se ata do të kenë mundësinë të 
mësojnë se si mund të kontribuojnë në ndërtimin e 
komunitetit përmes zgjidhjes jo të dhunshme të 
konflikteve. Tregojuni mënyrën dhe dinamikën e 
zbatimit të punëtorisë. Pas prezantimit hyrës, ftoni 
pjesëmarrësit të njihen me njëri-tjetrin.

Prezantimi i pjesëmarrësve (10 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të prezantohen një nga një 
në mënyrë që ata të thonë diçka si quhen, nga vijnë, 
dhe gjithashtu të bëjnë lëvizje që të gjithë të tjerët do 
ta përsërisin pas tyre, duke thënë Përshëndetje X 
(emri i pjesëmarrësit), pas së cilës ata do të përsërisin 
lëvizjen që u bë gjatë prezantimit. 

Intervistë gazetareske për njohje (20 minuta) 

Ndajini pjesëmarrësit në çifte, por këshillojini të 
zgjedhin partner që nuk e njohin (p.sh. një koleg nga 
një shkollë tjetër). U thoni atyre se do të kenë 10 
minuta kohë për ta intervistuar njëri-tjetrin: 5 minutat 
e para, një pjesëmarrës bën pyetje dhe tjetri 
përgjigjet, dhe pastaj ata ndryshojnë rolet. Ndërsa 
zgjat intervista, pjesëmarrësit mund të mbajnë 
shënime në mënyrë që të mos harrojnë përgjigjet nga 
bashkëbiseduesi. Qëllimi i ushtrimit është që 
pjesëmarrësit të përpiqen të zbulojnë sa më shumë 
informacione për njerëzit që nuk i njohin ose nuk i 
dinë sa duhet.
Si përgatitje e ushtrimit, në tabelë shkruani pyetjet e 
intervistës ose në një letër hamer në mënyrë që ata të 
mund të kryejnë më lehtë ushtrimin ose t'u japin 
atyre mundësinë të zgjedhin cilat pyetje t'i bëjnë atij 
që do ta intervistojnë. 
Shembuj të gjërave që ata mund të eksplorojnë:
- Profili (mosha, vendi i banimit, shenja e   
 horoskopit, libri/filmi i preferuar, muzika, çfarë  
 ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen)
- Çfarë dini për ndërmjetësimin? Çfarë është  
 ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët? Cilat  
 tema mendoni se janë më të lidhura me   
 ndërmjetësimin? A keni pasur përvojë si   
 ndërmjetës? Në cilin kontekst?
- Çfarë prisni nga ky trajnim?
Pas 5 minutave të para, kujtojini pjesëmarrësit të 
ndryshojnë rolet. Në fund të 5 minutave të dyta, 
kërkoni të gjithë të kthehen në vendet e tyre, dhe 
pastaj një nga një të prezantojnë personin që 
intervistuan. Ushtrimi vazhdon derisa të prezantohen 
të gjithë pjesëmarrësit. Prezantimi zgjat maksimumi 
një minutë për person.

Në fund - pyetjet (nëse ka kohë) për diskutim: A ju 
pëlqeu aktiviteti? A u njohëm me njëri-tjetrin? A keni 
arritur të kuptoni nivelin e njohurive të 
ndërmjetësimit nga aspekti teknik? 

Hyrje në ndërmjetësim (10 min) 

Në fillim, hapni diskutim mbi termin "ndërmjetësim" 
dhe kërkojuni pjesëmarrësve të thonë atë që dinë për 
ndërmjetësimin. Theksoni që ndërmjetësimi nuk 
është diçka e re dhe se është diçka që ne e bëjmë 
vazhdimisht (në jetën private, në punë, me miqtë, 
etj.).

Flisni me ta për këtë - Bëni a kanë pasur ndonjëherë 
mundësi të jenë ndërmjetës?  Çfarë përvojë kanë ata? 
A kanë parë ata ndonjë proces të ndërmjetësimit në 
zhvillim? 

Pastaj, me ndihmën e një slajdi prezantues, 
përfundoni procesin duke përkufizuar se çfarë është 
ndërmjetësimi. Së këndejmi, bëni pyetje për të ndarë 
se çfarë mund të jetë ndërmjetësimi nga 
bashkëmoshatarët. 

Pasi të keni dëgjuar përgjigjet e tyre, përsëri, në 
mënyrë që të kopletoni njohuritë, përkufizoni 
ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët. 

Mitet për ndërmjetësim nga bashkëmoshatarët 
(30 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të ngrihen nga vendet e tyre 
dhe të qëndrojnë në mes të dhomës. U thoni atyre se 
do të lexoni një nga një deklaratat e ndryshme që 
lidhen me ndërmjetësimin. Detyra e tyre do të jetë si 
më poshtë: nëse bien pajtohen, të shkojnë në anën e 
djathtë të dhomës dhe nëse nuk pajtohen, të shkojnë 
në të majtë. Pyetini nëse ju kanë kuptuar dhe nëse jo, 
shpjegojini; Nëse ata ju kuptojnë, filloni t'i lexoni 
deklaratat të lidhura me ndërmjetësimin si p.sh.:
- Ndërmjetësimi gjithmonë duhet të përfundojë  
 me zgjidhjen e problemit.
- Nëse ndërmjetësimi dështon, ndërmjetësuesi  
 është fajtor
- Nxënësit e shkollave të mesme nuk mund të  
 jenë ndërmjetës sepse janë shumë të rinj.
- Mësuesit janë ndërmjetës më të mirë se   
 nxënësit/kanë më shumë përvojë
- Ndërmjetësuesit më të mirë janë nxënësit me  
 sukses të shkëlqyeshëm
- Për të qenë ndërmjetës, duhet të keni shumë  
 përvojë dhe njohuri 

- Ndërmjetësimi ndodh spontanisht dhe   
 intuitivisht 

Lexoni deklaratat një nga një dhe pas secilës hapni 
diskutim me grupin për të dëgjuar pse pajtohen ose 
nuk pajtohen me një deklaratë të veçantë; siguroju 
atyre disa informacione në lidhje me deklaratën që 
është e rëndësishme të dihet. 

Mbyllja e sesionit  (10 min) 

Në fund të sesionit, pyetini se si ndihen, kujtojini se 
kjo është vetëm një përcaktim fillestar i termave dhe 
se ndërmjetësimi do të shtjellohet më hollësisht në 
modulet/sesionet e mëtejshme. Prezantoni 
përmbajtjen e sesionit tjetër dhe ftojini ata në pauzë.

Dërrasë e bardhë/letër, marker, flomaster, stilolapsa, 
trakë ngjitëse, trakë maskuese, fletë me ngjitëse 
(jeshile dhe të verdha), projektor 

Për vlerësimin e këtij sesioni do të ndihmojë 
bisedë që do të bëni në pjesën përmbyllëse të 
sesionit.  

Materialet e nevojshme 

Metoda e vlerësimit 

SESIONI 2 - Pse ndërmjetësimi nga 
bashkëmoshatarët?

Kohëzgjatja
Qëllimi 

Detyrat

Rezultatet e pritura 

Udhëzime për realizim 

90 minuta
Pjesëmarrësit të njihen me parimet, specifikat e 
ndërmjetësimit nga kolegët, nevojën dhe përfitimet 
- Pjesëmarrësit/et dinë:
- t'i shpjegojnë përfitimet e ndërmjetësimit nga  
 bashkëmoshatarët
-  të nxjerrin në pah parimet e ndërmjetësimit  
 nga kolegët 
Pjesëmarrësit/et: 
-  perceptojnë specifikat e ndërmjetësimit nga  
 bashkëmoshatarët
-  perceptojnë/kuptojnë nevojën dhe përfitimet 
Anët dhe parimet pozitive - punë në grupe dhe  
diskutim (40 min)
Në fillim të sesionit, ndani pjesëmarrësit në 2 grupe 
dhe jepini detyrë secilit prej grupeve të shkruajnë se 
cila është nevoja për ekzistimin e diçkaje si 
ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët, pse sipas tyre 
ky është i rëndësishme dhe cilat mendojnë se janë 
anët pozitive të tij? Jepuni atyre 20 minuta kohë për të 
punuar në detyrë, pastaj i ftoni grupet të paraqesin 
rezultatet një nga një. Si i prezantojnë rezultatet, 

hapni një diskutim rreth asaj që ata prezantojnë dhe 
ndani të gjitha përfitimet e tjera që nuk i përmendën, 
por të cilat ju i dini. 
Pasi të paraqitni aspektet pozitive dhe përfitimet e 
ndërmjetësimit nga bashkëmoshatarët, pyesni 
pjesëmarrësit se cilat janë rregullat themelore që 
vlejnë për ndërmjetësimin? Nga këtu, kaloni në 
prezantimin e parimeve të edukimit të 
bashkëmoshatarëve dhe domethënien e tyre. 
Ndërmjetësimi në shkolla - Shikim i videos dhe 
diskutim (40 min) 
Pasi të keni mbaruar këtë pjesë të sesionit, i ftoni ata 
të shikojnë videon e ndërmjetësimit nga 
bashkëmoshatarët së bashku dhe të flasin për të, 
përkatësisht, për përshtypjet, komentet, mendimet e 
tyre etj.
 

vrsnjacka medija hq.avi
https://www.youtube.com/watch?v=PRkXOui-sVU
Mbyllja e sesionit: (10 min)
Pyetini ata se çfarë njohuri kanë tani, si ndihen, çfarë 
ishte interesante për ta në sesion dhe çfarë duan të 
dinë më shumë. Prezantoni përmbajtjet e orës tjetër 
dhe shkoni në pauzë

Dërrasë e bardhë/letër, flomaster, stilolapsa, trakë 
ngjitëse, trakë maskuese, fletë me ngjitëse, video 
projektor për PPT.

Pyetjet dhe përgjigjet e kryera në pjesën e mbylljes së 
sesionit dhe dinamikën e grupeve - gjatë gjithë 
sesionit 

60 min 
Përmirësimi/praktikimi i asaj që është mësuar, 
njohuritë e ndërmjetësimit nga bashkëmoshatarët 
përmes zbatimit praktik të luajtjes së roleve.
Pjesëmarrësit duhet të udhëzohen përmes përvojës së 
zbatimit të njohurive të fituara në sesionet e 
mëparshme dhe të njihen me mundësinë e zbatimit të 
tyre në praktikë.
- Pjesëmarrësit dinë si t'i zbatojnë njohuritë e  
 fituara në praktikë 
Praktikojmë ndërmjetësimin (40 min) 
Në pjesën e parë të sesionit, kthehuni dhe përkujtojini 
pjesëmarrësit shkurtimisht për hapat e 
ndërmjetësimit..  
Pastaj kërkoni që të shkruajnë konflikt/skenar në një 
copë letër, të cilën e vendosin në një tas. Detyra është 
që të nxjerrim skenarë konfliktuoz dhe përmes 
simulimit të situatës së shkruar, të përpiqen t'i 
zgjidhim ato duke zbatuar gjithçka që kanë dëgjuar më 
parë gjatë sesionit. Si në sesionin e mëparshëm, ndani 
ata në grupe ku do të ketë palë në konflikt dhe 
ndërmjetës. Ftojeni secilin grup të vizatojë tre skenarë. 
Tregojuni se kanë 20 minuta për t'i luajtur tre skenarët 
në një grup, duke ndryshuar rolet e tyre në secilin 
skenar në mënyrë që secili të mund të luajë rolin e 
ndërmjetësit. Dhe që pasi të luajnë në grup të vogël, 
ata do të duhet të zgjedhin një skenar dhe ta luajnë atë 
para të gjithë pjesëmarrësve. Sigurohuni që ata i 
kuptojnë udhëzimet dhe u jepni 20 minuta kohë për t'i 
hulumtuar, testuar skenarët dhe të përgatiten të 
luajnë para grupit të madh. Gjatë gjithë kohës që 
punojnë grupet, vizitojini, ndiqni punën e tyre dhe 
jepjani të gjithë informacionin që mund tu nevojitet që 
lidhet me ushtrimet dhe rolet. Pas 20 minutash, ftoni 
grupet përsëri në një grup të madh dhe pyetini ata një 
nga një për ta luajtur situatën e zgjedhur. Pas secilit 
grup, diskutoni për situatën, procesin e punës në 
grupe më të vogla, nëse ata mund të kenë pyetje, çfarë 
kanë mësuar, nëse tani mund të dinë se si dhe ku në 
jetën e përditshme mund të marrin ndërmjetësim dhe 
ngjashëm. Mësoni mësime nga diskutimi dhe drejtojini 
pjesëmarrësit për të studiuar më tej, të hulumtojnë në 
këtë mënyrë/transformimin pozitiv të zgjidhjes së 
konfliktit. 
Përmbledhja e ditës (10 minuta)  
Më në fund, pasi të kenë luajtur të gjitha grupet, në 10 
minutat e ardhshme, përmbledhni ditën, dhe ftojini të 
ndajnë përshtypjet dhe mendimet e tyre në lidhje me 
takimin dhe të ndajnë një gjë që e mbajtën mend dhe 
një gjë që duan të eksplorojnë më tej. 

I falënderoni për tërë përvojën, udhëzoini se ku mund 
të mësojnë më shumë rreth ndërmjetësimit nga 
bashkëmoshatarët. 
Vlerësimi (10 minuta) 
Në fund të trajnimit, jepuni një pyetësor të shkurtër 
me pyetje të hapura përmes të cilave ata mund të 
shprehin përshtypjet, konkluzionet dhe 
rekomandimet e tyre për përmirësimin e trajnimit 
dhe sugjerimet e mundshme për vazhdim dhe 
qëndrueshmëri. 
Letër, kompjuter, projektor LCD 



90 min. 
- Njohja reciproke e pjesëmarrësve, trainerit, 
programit, qëllimit të përgjithshëm, rregullave të 
punës. 
- Pjesëmarrësit duhet të njihen me termin 
"ndërmjetësim" dhe ndërmjetësim nga 
bashkëmoshatarët, si bazë dhe përgatitje për 
aktivitetet e mëtejshme.  
Pjesëmarrësit njihen me njëri-tjetrin dhe kuptojnë se 
çfarë është ndërmjetësimi, kur dhe pse zbatohet, si 
dhe të jenë në gjendje ta përcaktojnë  ndërmjetësimin 
nga bashkëmoshatarët 
- Pjesëmarrësit tashmë e njohin njëri-tjetrin dhe  
 procesi i krijimit të një mjedisi për të punuar së  
 bashku ka filluar
- Pjesëmarrësit e dinë se çfarë është    
 ndërmjetësimi dhe çfarë është ndërmjetësimi  
 nga bashkëmoshatarët
Njohja(10 min) 
Prezantimi i organizatorëve, ligjëruesve dhe qëllimet 
e trajnimit. Në fillim, prezantoni veten, trajnimin, 
qëllimet dhe detyrat e tij dhe atë që pritet prej tij. 

Tregoni atyre se punëtoria do të ndihmojë zhvillimin e 
tyre personal dhe se ata do të kenë mundësinë të 
mësojnë se si mund të kontribuojnë në ndërtimin e 
komunitetit përmes zgjidhjes jo të dhunshme të 
konflikteve. Tregojuni mënyrën dhe dinamikën e 
zbatimit të punëtorisë. Pas prezantimit hyrës, ftoni 
pjesëmarrësit të njihen me njëri-tjetrin.

Prezantimi i pjesëmarrësve (10 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të prezantohen një nga një 
në mënyrë që ata të thonë diçka si quhen, nga vijnë, 
dhe gjithashtu të bëjnë lëvizje që të gjithë të tjerët do 
ta përsërisin pas tyre, duke thënë Përshëndetje X 
(emri i pjesëmarrësit), pas së cilës ata do të përsërisin 
lëvizjen që u bë gjatë prezantimit. 

Intervistë gazetareske për njohje (20 minuta) 

Ndajini pjesëmarrësit në çifte, por këshillojini të 
zgjedhin partner që nuk e njohin (p.sh. një koleg nga 
një shkollë tjetër). U thoni atyre se do të kenë 10 
minuta kohë për ta intervistuar njëri-tjetrin: 5 minutat 
e para, një pjesëmarrës bën pyetje dhe tjetri 
përgjigjet, dhe pastaj ata ndryshojnë rolet. Ndërsa 
zgjat intervista, pjesëmarrësit mund të mbajnë 
shënime në mënyrë që të mos harrojnë përgjigjet nga 
bashkëbiseduesi. Qëllimi i ushtrimit është që 
pjesëmarrësit të përpiqen të zbulojnë sa më shumë 
informacione për njerëzit që nuk i njohin ose nuk i 
dinë sa duhet.
Si përgatitje e ushtrimit, në tabelë shkruani pyetjet e 
intervistës ose në një letër hamer në mënyrë që ata të 
mund të kryejnë më lehtë ushtrimin ose t'u japin 
atyre mundësinë të zgjedhin cilat pyetje t'i bëjnë atij 
që do ta intervistojnë. 
Shembuj të gjërave që ata mund të eksplorojnë:
- Profili (mosha, vendi i banimit, shenja e   
 horoskopit, libri/filmi i preferuar, muzika, çfarë  
 ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen)
- Çfarë dini për ndërmjetësimin? Çfarë është  
 ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët? Cilat  
 tema mendoni se janë më të lidhura me   
 ndërmjetësimin? A keni pasur përvojë si   
 ndërmjetës? Në cilin kontekst?
- Çfarë prisni nga ky trajnim?
Pas 5 minutave të para, kujtojini pjesëmarrësit të 
ndryshojnë rolet. Në fund të 5 minutave të dyta, 
kërkoni të gjithë të kthehen në vendet e tyre, dhe 
pastaj një nga një të prezantojnë personin që 
intervistuan. Ushtrimi vazhdon derisa të prezantohen 
të gjithë pjesëmarrësit. Prezantimi zgjat maksimumi 
një minutë për person.

Në fund - pyetjet (nëse ka kohë) për diskutim: A ju 
pëlqeu aktiviteti? A u njohëm me njëri-tjetrin? A keni 
arritur të kuptoni nivelin e njohurive të 
ndërmjetësimit nga aspekti teknik? 

Hyrje në ndërmjetësim (10 min) 

Në fillim, hapni diskutim mbi termin "ndërmjetësim" 
dhe kërkojuni pjesëmarrësve të thonë atë që dinë për 
ndërmjetësimin. Theksoni që ndërmjetësimi nuk 
është diçka e re dhe se është diçka që ne e bëjmë 
vazhdimisht (në jetën private, në punë, me miqtë, 
etj.).

Flisni me ta për këtë - Bëni a kanë pasur ndonjëherë 
mundësi të jenë ndërmjetës?  Çfarë përvojë kanë ata? 
A kanë parë ata ndonjë proces të ndërmjetësimit në 
zhvillim? 

Pastaj, me ndihmën e një slajdi prezantues, 
përfundoni procesin duke përkufizuar se çfarë është 
ndërmjetësimi. Së këndejmi, bëni pyetje për të ndarë 
se çfarë mund të jetë ndërmjetësimi nga 
bashkëmoshatarët. 

Pasi të keni dëgjuar përgjigjet e tyre, përsëri, në 
mënyrë që të kopletoni njohuritë, përkufizoni 
ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët. 

Mitet për ndërmjetësim nga bashkëmoshatarët 
(30 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të ngrihen nga vendet e tyre 
dhe të qëndrojnë në mes të dhomës. U thoni atyre se 
do të lexoni një nga një deklaratat e ndryshme që 
lidhen me ndërmjetësimin. Detyra e tyre do të jetë si 
më poshtë: nëse bien pajtohen, të shkojnë në anën e 
djathtë të dhomës dhe nëse nuk pajtohen, të shkojnë 
në të majtë. Pyetini nëse ju kanë kuptuar dhe nëse jo, 
shpjegojini; Nëse ata ju kuptojnë, filloni t'i lexoni 
deklaratat të lidhura me ndërmjetësimin si p.sh.:
- Ndërmjetësimi gjithmonë duhet të përfundojë  
 me zgjidhjen e problemit.
- Nëse ndërmjetësimi dështon, ndërmjetësuesi  
 është fajtor
- Nxënësit e shkollave të mesme nuk mund të  
 jenë ndërmjetës sepse janë shumë të rinj.
- Mësuesit janë ndërmjetës më të mirë se   
 nxënësit/kanë më shumë përvojë
- Ndërmjetësuesit më të mirë janë nxënësit me  
 sukses të shkëlqyeshëm
- Për të qenë ndërmjetës, duhet të keni shumë  
 përvojë dhe njohuri 

- Ndërmjetësimi ndodh spontanisht dhe   
 intuitivisht 

Lexoni deklaratat një nga një dhe pas secilës hapni 
diskutim me grupin për të dëgjuar pse pajtohen ose 
nuk pajtohen me një deklaratë të veçantë; siguroju 
atyre disa informacione në lidhje me deklaratën që 
është e rëndësishme të dihet. 

Mbyllja e sesionit  (10 min) 

Në fund të sesionit, pyetini se si ndihen, kujtojini se 
kjo është vetëm një përcaktim fillestar i termave dhe 
se ndërmjetësimi do të shtjellohet më hollësisht në 
modulet/sesionet e mëtejshme. Prezantoni 
përmbajtjen e sesionit tjetër dhe ftojini ata në pauzë.

Dërrasë e bardhë/letër, marker, flomaster, stilolapsa, 
trakë ngjitëse, trakë maskuese, fletë me ngjitëse 
(jeshile dhe të verdha), projektor 

Për vlerësimin e këtij sesioni do të ndihmojë 
bisedë që do të bëni në pjesën përmbyllëse të 
sesionit.  

90 minuta
Pjesëmarrësit të njihen me parimet, specifikat e 
ndërmjetësimit nga kolegët, nevojën dhe përfitimet 
- Pjesëmarrësit/et dinë:
- t'i shpjegojnë përfitimet e ndërmjetësimit nga  
 bashkëmoshatarët
-  të nxjerrin në pah parimet e ndërmjetësimit  
 nga kolegët 
Pjesëmarrësit/et: 
-  perceptojnë specifikat e ndërmjetësimit nga  
 bashkëmoshatarët
-  perceptojnë/kuptojnë nevojën dhe përfitimet 
Anët dhe parimet pozitive - punë në grupe dhe  
diskutim (40 min)
Në fillim të sesionit, ndani pjesëmarrësit në 2 grupe 
dhe jepini detyrë secilit prej grupeve të shkruajnë se 
cila është nevoja për ekzistimin e diçkaje si 
ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët, pse sipas tyre 
ky është i rëndësishme dhe cilat mendojnë se janë 
anët pozitive të tij? Jepuni atyre 20 minuta kohë për të 
punuar në detyrë, pastaj i ftoni grupet të paraqesin 
rezultatet një nga një. Si i prezantojnë rezultatet, 

Materialet e nevojshme 

Metoda e vlerësimit 

hapni një diskutim rreth asaj që ata prezantojnë dhe 
ndani të gjitha përfitimet e tjera që nuk i përmendën, 
por të cilat ju i dini. 
Pasi të paraqitni aspektet pozitive dhe përfitimet e 
ndërmjetësimit nga bashkëmoshatarët, pyesni 
pjesëmarrësit se cilat janë rregullat themelore që 
vlejnë për ndërmjetësimin? Nga këtu, kaloni në 
prezantimin e parimeve të edukimit të 
bashkëmoshatarëve dhe domethënien e tyre. 
Ndërmjetësimi në shkolla - Shikim i videos dhe 
diskutim (40 min) 
Pasi të keni mbaruar këtë pjesë të sesionit, i ftoni ata 
të shikojnë videon e ndërmjetësimit nga 
bashkëmoshatarët së bashku dhe të flasin për të, 
përkatësisht, për përshtypjet, komentet, mendimet e 
tyre etj.
 

vrsnjacka medija hq.avi
https://www.youtube.com/watch?v=PRkXOui-sVU
Mbyllja e sesionit: (10 min)
Pyetini ata se çfarë njohuri kanë tani, si ndihen, çfarë 
ishte interesante për ta në sesion dhe çfarë duan të 
dinë më shumë. Prezantoni përmbajtjet e orës tjetër 
dhe shkoni në pauzë

Dërrasë e bardhë/letër, flomaster, stilolapsa, trakë 
ngjitëse, trakë maskuese, fletë me ngjitëse, video 
projektor për PPT.

Pyetjet dhe përgjigjet e kryera në pjesën e mbylljes së 
sesionit dhe dinamikën e grupeve - gjatë gjithë 
sesionit 

60 min 
Përmirësimi/praktikimi i asaj që është mësuar, 
njohuritë e ndërmjetësimit nga bashkëmoshatarët 
përmes zbatimit praktik të luajtjes së roleve.
Pjesëmarrësit duhet të udhëzohen përmes përvojës së 
zbatimit të njohurive të fituara në sesionet e 
mëparshme dhe të njihen me mundësinë e zbatimit të 
tyre në praktikë.
- Pjesëmarrësit dinë si t'i zbatojnë njohuritë e  
 fituara në praktikë 
Praktikojmë ndërmjetësimin (40 min) 
Në pjesën e parë të sesionit, kthehuni dhe përkujtojini 
pjesëmarrësit shkurtimisht për hapat e 
ndërmjetësimit..  
Pastaj kërkoni që të shkruajnë konflikt/skenar në një 
copë letër, të cilën e vendosin në një tas. Detyra është 
që të nxjerrim skenarë konfliktuoz dhe përmes 
simulimit të situatës së shkruar, të përpiqen t'i 
zgjidhim ato duke zbatuar gjithçka që kanë dëgjuar më 
parë gjatë sesionit. Si në sesionin e mëparshëm, ndani 
ata në grupe ku do të ketë palë në konflikt dhe 
ndërmjetës. Ftojeni secilin grup të vizatojë tre skenarë. 
Tregojuni se kanë 20 minuta për t'i luajtur tre skenarët 
në një grup, duke ndryshuar rolet e tyre në secilin 
skenar në mënyrë që secili të mund të luajë rolin e 
ndërmjetësit. Dhe që pasi të luajnë në grup të vogël, 
ata do të duhet të zgjedhin një skenar dhe ta luajnë atë 
para të gjithë pjesëmarrësve. Sigurohuni që ata i 
kuptojnë udhëzimet dhe u jepni 20 minuta kohë për t'i 
hulumtuar, testuar skenarët dhe të përgatiten të 
luajnë para grupit të madh. Gjatë gjithë kohës që 
punojnë grupet, vizitojini, ndiqni punën e tyre dhe 
jepjani të gjithë informacionin që mund tu nevojitet që 
lidhet me ushtrimet dhe rolet. Pas 20 minutash, ftoni 
grupet përsëri në një grup të madh dhe pyetini ata një 
nga një për ta luajtur situatën e zgjedhur. Pas secilit 
grup, diskutoni për situatën, procesin e punës në 
grupe më të vogla, nëse ata mund të kenë pyetje, çfarë 
kanë mësuar, nëse tani mund të dinë se si dhe ku në 
jetën e përditshme mund të marrin ndërmjetësim dhe 
ngjashëm. Mësoni mësime nga diskutimi dhe drejtojini 
pjesëmarrësit për të studiuar më tej, të hulumtojnë në 
këtë mënyrë/transformimin pozitiv të zgjidhjes së 
konfliktit. 
Përmbledhja e ditës (10 minuta)  
Më në fund, pasi të kenë luajtur të gjitha grupet, në 10 
minutat e ardhshme, përmbledhni ditën, dhe ftojini të 
ndajnë përshtypjet dhe mendimet e tyre në lidhje me 
takimin dhe të ndajnë një gjë që e mbajtën mend dhe 
një gjë që duan të eksplorojnë më tej. 

I falënderoni për tërë përvojën, udhëzoini se ku mund 
të mësojnë më shumë rreth ndërmjetësimit nga 
bashkëmoshatarët. 
Vlerësimi (10 minuta) 
Në fund të trajnimit, jepuni një pyetësor të shkurtër 
me pyetje të hapura përmes të cilave ata mund të 
shprehin përshtypjet, konkluzionet dhe 
rekomandimet e tyre për përmirësimin e trajnimit 
dhe sugjerimet e mundshme për vazhdim dhe 
qëndrueshmëri. 
Letër, kompjuter, projektor LCD 



90 min. 
- Njohja reciproke e pjesëmarrësve, trainerit, 
programit, qëllimit të përgjithshëm, rregullave të 
punës. 
- Pjesëmarrësit duhet të njihen me termin 
"ndërmjetësim" dhe ndërmjetësim nga 
bashkëmoshatarët, si bazë dhe përgatitje për 
aktivitetet e mëtejshme.  
Pjesëmarrësit njihen me njëri-tjetrin dhe kuptojnë se 
çfarë është ndërmjetësimi, kur dhe pse zbatohet, si 
dhe të jenë në gjendje ta përcaktojnë  ndërmjetësimin 
nga bashkëmoshatarët 
- Pjesëmarrësit tashmë e njohin njëri-tjetrin dhe  
 procesi i krijimit të një mjedisi për të punuar së  
 bashku ka filluar
- Pjesëmarrësit e dinë se çfarë është    
 ndërmjetësimi dhe çfarë është ndërmjetësimi  
 nga bashkëmoshatarët
Njohja(10 min) 
Prezantimi i organizatorëve, ligjëruesve dhe qëllimet 
e trajnimit. Në fillim, prezantoni veten, trajnimin, 
qëllimet dhe detyrat e tij dhe atë që pritet prej tij. 

Tregoni atyre se punëtoria do të ndihmojë zhvillimin e 
tyre personal dhe se ata do të kenë mundësinë të 
mësojnë se si mund të kontribuojnë në ndërtimin e 
komunitetit përmes zgjidhjes jo të dhunshme të 
konflikteve. Tregojuni mënyrën dhe dinamikën e 
zbatimit të punëtorisë. Pas prezantimit hyrës, ftoni 
pjesëmarrësit të njihen me njëri-tjetrin.

Prezantimi i pjesëmarrësve (10 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të prezantohen një nga një 
në mënyrë që ata të thonë diçka si quhen, nga vijnë, 
dhe gjithashtu të bëjnë lëvizje që të gjithë të tjerët do 
ta përsërisin pas tyre, duke thënë Përshëndetje X 
(emri i pjesëmarrësit), pas së cilës ata do të përsërisin 
lëvizjen që u bë gjatë prezantimit. 

Intervistë gazetareske për njohje (20 minuta) 

Ndajini pjesëmarrësit në çifte, por këshillojini të 
zgjedhin partner që nuk e njohin (p.sh. një koleg nga 
një shkollë tjetër). U thoni atyre se do të kenë 10 
minuta kohë për ta intervistuar njëri-tjetrin: 5 minutat 
e para, një pjesëmarrës bën pyetje dhe tjetri 
përgjigjet, dhe pastaj ata ndryshojnë rolet. Ndërsa 
zgjat intervista, pjesëmarrësit mund të mbajnë 
shënime në mënyrë që të mos harrojnë përgjigjet nga 
bashkëbiseduesi. Qëllimi i ushtrimit është që 
pjesëmarrësit të përpiqen të zbulojnë sa më shumë 
informacione për njerëzit që nuk i njohin ose nuk i 
dinë sa duhet.
Si përgatitje e ushtrimit, në tabelë shkruani pyetjet e 
intervistës ose në një letër hamer në mënyrë që ata të 
mund të kryejnë më lehtë ushtrimin ose t'u japin 
atyre mundësinë të zgjedhin cilat pyetje t'i bëjnë atij 
që do ta intervistojnë. 
Shembuj të gjërave që ata mund të eksplorojnë:
- Profili (mosha, vendi i banimit, shenja e   
 horoskopit, libri/filmi i preferuar, muzika, çfarë  
 ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen)
- Çfarë dini për ndërmjetësimin? Çfarë është  
 ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët? Cilat  
 tema mendoni se janë më të lidhura me   
 ndërmjetësimin? A keni pasur përvojë si   
 ndërmjetës? Në cilin kontekst?
- Çfarë prisni nga ky trajnim?
Pas 5 minutave të para, kujtojini pjesëmarrësit të 
ndryshojnë rolet. Në fund të 5 minutave të dyta, 
kërkoni të gjithë të kthehen në vendet e tyre, dhe 
pastaj një nga një të prezantojnë personin që 
intervistuan. Ushtrimi vazhdon derisa të prezantohen 
të gjithë pjesëmarrësit. Prezantimi zgjat maksimumi 
një minutë për person.

Në fund - pyetjet (nëse ka kohë) për diskutim: A ju 
pëlqeu aktiviteti? A u njohëm me njëri-tjetrin? A keni 
arritur të kuptoni nivelin e njohurive të 
ndërmjetësimit nga aspekti teknik? 

Hyrje në ndërmjetësim (10 min) 

Në fillim, hapni diskutim mbi termin "ndërmjetësim" 
dhe kërkojuni pjesëmarrësve të thonë atë që dinë për 
ndërmjetësimin. Theksoni që ndërmjetësimi nuk 
është diçka e re dhe se është diçka që ne e bëjmë 
vazhdimisht (në jetën private, në punë, me miqtë, 
etj.).

Flisni me ta për këtë - Bëni a kanë pasur ndonjëherë 
mundësi të jenë ndërmjetës?  Çfarë përvojë kanë ata? 
A kanë parë ata ndonjë proces të ndërmjetësimit në 
zhvillim? 

Pastaj, me ndihmën e një slajdi prezantues, 
përfundoni procesin duke përkufizuar se çfarë është 
ndërmjetësimi. Së këndejmi, bëni pyetje për të ndarë 
se çfarë mund të jetë ndërmjetësimi nga 
bashkëmoshatarët. 

Pasi të keni dëgjuar përgjigjet e tyre, përsëri, në 
mënyrë që të kopletoni njohuritë, përkufizoni 
ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët. 

Mitet për ndërmjetësim nga bashkëmoshatarët 
(30 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të ngrihen nga vendet e tyre 
dhe të qëndrojnë në mes të dhomës. U thoni atyre se 
do të lexoni një nga një deklaratat e ndryshme që 
lidhen me ndërmjetësimin. Detyra e tyre do të jetë si 
më poshtë: nëse bien pajtohen, të shkojnë në anën e 
djathtë të dhomës dhe nëse nuk pajtohen, të shkojnë 
në të majtë. Pyetini nëse ju kanë kuptuar dhe nëse jo, 
shpjegojini; Nëse ata ju kuptojnë, filloni t'i lexoni 
deklaratat të lidhura me ndërmjetësimin si p.sh.:
- Ndërmjetësimi gjithmonë duhet të përfundojë  
 me zgjidhjen e problemit.
- Nëse ndërmjetësimi dështon, ndërmjetësuesi  
 është fajtor
- Nxënësit e shkollave të mesme nuk mund të  
 jenë ndërmjetës sepse janë shumë të rinj.
- Mësuesit janë ndërmjetës më të mirë se   
 nxënësit/kanë më shumë përvojë
- Ndërmjetësuesit më të mirë janë nxënësit me  
 sukses të shkëlqyeshëm
- Për të qenë ndërmjetës, duhet të keni shumë  
 përvojë dhe njohuri 

- Ndërmjetësimi ndodh spontanisht dhe   
 intuitivisht 

Lexoni deklaratat një nga një dhe pas secilës hapni 
diskutim me grupin për të dëgjuar pse pajtohen ose 
nuk pajtohen me një deklaratë të veçantë; siguroju 
atyre disa informacione në lidhje me deklaratën që 
është e rëndësishme të dihet. 

Mbyllja e sesionit  (10 min) 

Në fund të sesionit, pyetini se si ndihen, kujtojini se 
kjo është vetëm një përcaktim fillestar i termave dhe 
se ndërmjetësimi do të shtjellohet më hollësisht në 
modulet/sesionet e mëtejshme. Prezantoni 
përmbajtjen e sesionit tjetër dhe ftojini ata në pauzë.

Dërrasë e bardhë/letër, marker, flomaster, stilolapsa, 
trakë ngjitëse, trakë maskuese, fletë me ngjitëse 
(jeshile dhe të verdha), projektor 

Për vlerësimin e këtij sesioni do të ndihmojë 
bisedë që do të bëni në pjesën përmbyllëse të 
sesionit.  

SESIONI 3 - Hapat në ndërmjetësim 

Kohëzgjatja 
Qëllimi 
Detyrat

Rezultatet e pritura 

Udhëzime për realizim 

Materialet e nevojshme 

90 min. 
Të njihen dhe prezantohen në hapat/fazat e teknikës 
së ndërmjetësimit 
Pjesëmarrësit dinë të numërojnë dhe përshkruajnë 
hapat/fazat në ndërmjetësimin nga 
bashkëmoshatarët 
-Pjesëmarrësit dinë të dallojnë hapat e ndërmjetësimit 
nga bashkëmoshatarët
-Pjesëmarrësit janë të vetëdijshëm për rëndësinë dhe 
rregullat në kryerjen e ndërmjetësimit nga 
bashkëmoshatarët
Hapat në ndërmjetësimin e bashkëmoshatarëve 
(30 min) 
Me përdorimin e prezantimit interaktiv, paraqitni dhe 
shpjegoni me shembuj konkret 6 hapat e 
ndërmjetësimit nga bashkëmoshatarët. Gjatë 
prezantimit, vazhdimisht tregoni momentet kryesore 
për menaxhim efektiv të procesit, nevojën për 
komunikim efektiv në ndërmjetësim, si dhe të gjitha 
aftësitë e nevojshme që duhet të posedojë 
ndërmjetësi. 
Ndërmjetësimi i bashkëmoshatarëve 
drejtpërdrejtë (50 min) 
Për pjesën tjetër të takimit, kërkoni nga pjesëmarrësit 
të ndahen në grupe, në secilin prej grupeve të 
zgjedhin një skenar të vërtetë konflikti nga një situatë 
në të cilën ata kanë gjetur veten në jetë dhe të ndahen 
në role të palëve në konflikt dhe një ndërmjetës për 
ata. Jepuni atyre kohë për të përgatitur një shfaqe të 
vogël se si një ndërmjetës, duke kaluar të gjitha hapat 
e ndërmjetësimit, mund të ndihmojë në zgjidhjen e 
konfliktit në skenarin e zgjedhur dhe tregojuni atyre se 
kjo shfaqe pas kohës së përgatitjes, do të duhet ta 
luajnë para pjesës tjetër të grupit. Jepuni atyre 20 
minuta kohë për t'u përgatitur dhe i ftoni t'i luajnë 
situatat. Pas çdo situate, hapni diskutim me grupin e 
madh në lidhje me përfitimet e ndërmjetësimit, hapat 
që ata ndërmorën, çfarë do të mund të ishte ndryshe 
dhe si ndihmon në thelb ndërmjetësimi. 
Mbyllja e sesionit dhe vlerësimi (10 min) 
10 minuta nga fundi, përfundoni diskutimin dhe 
kaloni në vlerësim për atë se si ndihen ata, nëse ata i 
kuptojnë qartë hapat në ndërmjetësimin e 
bashkëmoshatarëve, sa do të dëshironin që një ditë të 
bëhen ndërmjetësues të bashkëmoshatarëve, etj. 
Prezantoni përmbajtjen e orës së ardhshme dhe jepni 
pauzë
Dërrasë të bardhë/ letër, marker, stilolapsa, video 
projektor.

60 min 
Përmirësimi/praktikimi i asaj që është mësuar, 
njohuritë e ndërmjetësimit nga bashkëmoshatarët 
përmes zbatimit praktik të luajtjes së roleve.
Pjesëmarrësit duhet të udhëzohen përmes përvojës së 
zbatimit të njohurive të fituara në sesionet e 
mëparshme dhe të njihen me mundësinë e zbatimit të 
tyre në praktikë.
- Pjesëmarrësit dinë si t'i zbatojnë njohuritë e  
 fituara në praktikë 
Praktikojmë ndërmjetësimin (40 min) 
Në pjesën e parë të sesionit, kthehuni dhe përkujtojini 
pjesëmarrësit shkurtimisht për hapat e 
ndërmjetësimit..  
Pastaj kërkoni që të shkruajnë konflikt/skenar në një 
copë letër, të cilën e vendosin në një tas. Detyra është 
që të nxjerrim skenarë konfliktuoz dhe përmes 
simulimit të situatës së shkruar, të përpiqen t'i 
zgjidhim ato duke zbatuar gjithçka që kanë dëgjuar më 
parë gjatë sesionit. Si në sesionin e mëparshëm, ndani 
ata në grupe ku do të ketë palë në konflikt dhe 
ndërmjetës. Ftojeni secilin grup të vizatojë tre skenarë. 
Tregojuni se kanë 20 minuta për t'i luajtur tre skenarët 
në një grup, duke ndryshuar rolet e tyre në secilin 
skenar në mënyrë që secili të mund të luajë rolin e 
ndërmjetësit. Dhe që pasi të luajnë në grup të vogël, 
ata do të duhet të zgjedhin një skenar dhe ta luajnë atë 
para të gjithë pjesëmarrësve. Sigurohuni që ata i 
kuptojnë udhëzimet dhe u jepni 20 minuta kohë për t'i 
hulumtuar, testuar skenarët dhe të përgatiten të 
luajnë para grupit të madh. Gjatë gjithë kohës që 
punojnë grupet, vizitojini, ndiqni punën e tyre dhe 
jepjani të gjithë informacionin që mund tu nevojitet që 
lidhet me ushtrimet dhe rolet. Pas 20 minutash, ftoni 
grupet përsëri në një grup të madh dhe pyetini ata një 
nga një për ta luajtur situatën e zgjedhur. Pas secilit 
grup, diskutoni për situatën, procesin e punës në 
grupe më të vogla, nëse ata mund të kenë pyetje, çfarë 
kanë mësuar, nëse tani mund të dinë se si dhe ku në 
jetën e përditshme mund të marrin ndërmjetësim dhe 
ngjashëm. Mësoni mësime nga diskutimi dhe drejtojini 
pjesëmarrësit për të studiuar më tej, të hulumtojnë në 
këtë mënyrë/transformimin pozitiv të zgjidhjes së 
konfliktit. 
Përmbledhja e ditës (10 minuta)  
Më në fund, pasi të kenë luajtur të gjitha grupet, në 10 
minutat e ardhshme, përmbledhni ditën, dhe ftojini të 
ndajnë përshtypjet dhe mendimet e tyre në lidhje me 
takimin dhe të ndajnë një gjë që e mbajtën mend dhe 
një gjë që duan të eksplorojnë më tej. 

I falënderoni për tërë përvojën, udhëzoini se ku mund 
të mësojnë më shumë rreth ndërmjetësimit nga 
bashkëmoshatarët. 
Vlerësimi (10 minuta) 
Në fund të trajnimit, jepuni një pyetësor të shkurtër 
me pyetje të hapura përmes të cilave ata mund të 
shprehin përshtypjet, konkluzionet dhe 
rekomandimet e tyre për përmirësimin e trajnimit 
dhe sugjerimet e mundshme për vazhdim dhe 
qëndrueshmëri. 
Letër, kompjuter, projektor LCD 



90 min. 
- Njohja reciproke e pjesëmarrësve, trainerit, 
programit, qëllimit të përgjithshëm, rregullave të 
punës. 
- Pjesëmarrësit duhet të njihen me termin 
"ndërmjetësim" dhe ndërmjetësim nga 
bashkëmoshatarët, si bazë dhe përgatitje për 
aktivitetet e mëtejshme.  
Pjesëmarrësit njihen me njëri-tjetrin dhe kuptojnë se 
çfarë është ndërmjetësimi, kur dhe pse zbatohet, si 
dhe të jenë në gjendje ta përcaktojnë  ndërmjetësimin 
nga bashkëmoshatarët 
- Pjesëmarrësit tashmë e njohin njëri-tjetrin dhe  
 procesi i krijimit të një mjedisi për të punuar së  
 bashku ka filluar
- Pjesëmarrësit e dinë se çfarë është    
 ndërmjetësimi dhe çfarë është ndërmjetësimi  
 nga bashkëmoshatarët
Njohja(10 min) 
Prezantimi i organizatorëve, ligjëruesve dhe qëllimet 
e trajnimit. Në fillim, prezantoni veten, trajnimin, 
qëllimet dhe detyrat e tij dhe atë që pritet prej tij. 

Tregoni atyre se punëtoria do të ndihmojë zhvillimin e 
tyre personal dhe se ata do të kenë mundësinë të 
mësojnë se si mund të kontribuojnë në ndërtimin e 
komunitetit përmes zgjidhjes jo të dhunshme të 
konflikteve. Tregojuni mënyrën dhe dinamikën e 
zbatimit të punëtorisë. Pas prezantimit hyrës, ftoni 
pjesëmarrësit të njihen me njëri-tjetrin.

Prezantimi i pjesëmarrësve (10 min) 

Kërkojuni pjesëmarrësve të prezantohen një nga një 
në mënyrë që ata të thonë diçka si quhen, nga vijnë, 
dhe gjithashtu të bëjnë lëvizje që të gjithë të tjerët do 
ta përsërisin pas tyre, duke thënë Përshëndetje X 
(emri i pjesëmarrësit), pas së cilës ata do të përsërisin 
lëvizjen që u bë gjatë prezantimit. 

Intervistë gazetareske për njohje (20 minuta) 

Ndajini pjesëmarrësit në çifte, por këshillojini të 
zgjedhin partner që nuk e njohin (p.sh. një koleg nga 
një shkollë tjetër). U thoni atyre se do të kenë 10 
minuta kohë për ta intervistuar njëri-tjetrin: 5 minutat 
e para, një pjesëmarrës bën pyetje dhe tjetri 
përgjigjet, dhe pastaj ata ndryshojnë rolet. Ndërsa 
zgjat intervista, pjesëmarrësit mund të mbajnë 
shënime në mënyrë që të mos harrojnë përgjigjet nga 
bashkëbiseduesi. Qëllimi i ushtrimit është që 
pjesëmarrësit të përpiqen të zbulojnë sa më shumë 
informacione për njerëzit që nuk i njohin ose nuk i 
dinë sa duhet.
Si përgatitje e ushtrimit, në tabelë shkruani pyetjet e 
intervistës ose në një letër hamer në mënyrë që ata të 
mund të kryejnë më lehtë ushtrimin ose t'u japin 
atyre mundësinë të zgjedhin cilat pyetje t'i bëjnë atij 
që do ta intervistojnë. 
Shembuj të gjërave që ata mund të eksplorojnë:
- Profili (mosha, vendi i banimit, shenja e   
 horoskopit, libri/filmi i preferuar, muzika, çfarë  
 ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen)
- Çfarë dini për ndërmjetësimin? Çfarë është  
 ndërmjetësimi nga bashkëmoshatarët? Cilat  
 tema mendoni se janë më të lidhura me   
 ndërmjetësimin? A keni pasur përvojë si   
 ndërmjetës? Në cilin kontekst?
- Çfarë prisni nga ky trajnim?
Pas 5 minutave të para, kujtojini pjesëmarrësit të 
ndryshojnë rolet. Në fund të 5 minutave të dyta, 
kërkoni të gjithë të kthehen në vendet e tyre, dhe 
pastaj një nga një të prezantojnë personin që 
intervistuan. Ushtrimi vazhdon derisa të prezantohen 
të gjithë pjesëmarrësit. Prezantimi zgjat maksimumi 
një minutë për person.

Në fund - pyetjet (nëse ka kohë) për diskutim: A ju 
pëlqeu aktiviteti? A u njohëm me njëri-tjetrin? A keni 
arritur të kuptoni nivelin e njohurive të 
ndërmjetësimit nga aspekti teknik? 

Hyrje në ndërmjetësim (10 min) 

Në fillim, hapni diskutim mbi termin "ndërmjetësim" 
dhe kërkojuni pjesëmarrësve të thonë atë që dinë për 
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ndërmjetësimi. Së këndejmi, bëni pyetje për të ndarë 
se çfarë mund të jetë ndërmjetësimi nga 
bashkëmoshatarët. 

Pasi të keni dëgjuar përgjigjet e tyre, përsëri, në 
mënyrë që të kopletoni njohuritë, përkufizoni 
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Mitet për ndërmjetësim nga bashkëmoshatarët 
(30 min) 
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Lexoni deklaratat një nga një dhe pas secilës hapni 
diskutim me grupin për të dëgjuar pse pajtohen ose 
nuk pajtohen me një deklaratë të veçantë; siguroju 
atyre disa informacione në lidhje me deklaratën që 
është e rëndësishme të dihet. 

Mbyllja e sesionit  (10 min) 

Në fund të sesionit, pyetini se si ndihen, kujtojini se 
kjo është vetëm një përcaktim fillestar i termave dhe 
se ndërmjetësimi do të shtjellohet më hollësisht në 
modulet/sesionet e mëtejshme. Prezantoni 
përmbajtjen e sesionit tjetër dhe ftojini ata në pauzë.

Dërrasë e bardhë/letër, marker, flomaster, stilolapsa, 
trakë ngjitëse, trakë maskuese, fletë me ngjitëse 
(jeshile dhe të verdha), projektor 

Për vlerësimin e këtij sesioni do të ndihmojë 
bisedë që do të bëni në pjesën përmbyllëse të 
sesionit.  

SESIONI 4 - Ushtrojmë ndërmjetësim

Kohëzgjatja 
Qëllimi 

Detyrat

Rezultatet e pritura 

Udhëzime për realizim 

60 min 
Përmirësimi/praktikimi i asaj që është mësuar, 
njohuritë e ndërmjetësimit nga bashkëmoshatarët 
përmes zbatimit praktik të luajtjes së roleve.
Pjesëmarrësit duhet të udhëzohen përmes përvojës së 
zbatimit të njohurive të fituara në sesionet e 
mëparshme dhe të njihen me mundësinë e zbatimit të 
tyre në praktikë.
- Pjesëmarrësit dinë si t'i zbatojnë njohuritë e  
 fituara në praktikë 
Praktikojmë ndërmjetësimin (40 min) 
Në pjesën e parë të sesionit, kthehuni dhe përkujtojini 
pjesëmarrësit shkurtimisht për hapat e 
ndërmjetësimit..  
Pastaj kërkoni që të shkruajnë konflikt/skenar në një 
copë letër, të cilën e vendosin në një tas. Detyra është 
që të nxjerrim skenarë konfliktuoz dhe përmes 
simulimit të situatës së shkruar, të përpiqen t'i 
zgjidhim ato duke zbatuar gjithçka që kanë dëgjuar më 
parë gjatë sesionit. Si në sesionin e mëparshëm, ndani 
ata në grupe ku do të ketë palë në konflikt dhe 
ndërmjetës. Ftojeni secilin grup të vizatojë tre skenarë. 
Tregojuni se kanë 20 minuta për t'i luajtur tre skenarët 
në një grup, duke ndryshuar rolet e tyre në secilin 
skenar në mënyrë që secili të mund të luajë rolin e 
ndërmjetësit. Dhe që pasi të luajnë në grup të vogël, 
ata do të duhet të zgjedhin një skenar dhe ta luajnë atë 
para të gjithë pjesëmarrësve. Sigurohuni që ata i 
kuptojnë udhëzimet dhe u jepni 20 minuta kohë për t'i 
hulumtuar, testuar skenarët dhe të përgatiten të 
luajnë para grupit të madh. Gjatë gjithë kohës që 
punojnë grupet, vizitojini, ndiqni punën e tyre dhe 
jepjani të gjithë informacionin që mund tu nevojitet që 
lidhet me ushtrimet dhe rolet. Pas 20 minutash, ftoni 
grupet përsëri në një grup të madh dhe pyetini ata një 
nga një për ta luajtur situatën e zgjedhur. Pas secilit 
grup, diskutoni për situatën, procesin e punës në 
grupe më të vogla, nëse ata mund të kenë pyetje, çfarë 
kanë mësuar, nëse tani mund të dinë se si dhe ku në 
jetën e përditshme mund të marrin ndërmjetësim dhe 
ngjashëm. Mësoni mësime nga diskutimi dhe drejtojini 
pjesëmarrësit për të studiuar më tej, të hulumtojnë në 
këtë mënyrë/transformimin pozitiv të zgjidhjes së 
konfliktit. 
Përmbledhja e ditës (10 minuta)  
Më në fund, pasi të kenë luajtur të gjitha grupet, në 10 
minutat e ardhshme, përmbledhni ditën, dhe ftojini të 
ndajnë përshtypjet dhe mendimet e tyre në lidhje me 
takimin dhe të ndajnë një gjë që e mbajtën mend dhe 
një gjë që duan të eksplorojnë më tej. 

I falënderoni për tërë përvojën, udhëzoini se ku mund 
të mësojnë më shumë rreth ndërmjetësimit nga 
bashkëmoshatarët. 
Vlerësimi (10 minuta) 
Në fund të trajnimit, jepuni një pyetësor të shkurtër 
me pyetje të hapura përmes të cilave ata mund të 
shprehin përshtypjet, konkluzionet dhe 
rekomandimet e tyre për përmirësimin e trajnimit 
dhe sugjerimet e mundshme për vazhdim dhe 
qëndrueshmëri. 
Letër, kompjuter, projektor LCD 
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