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ПРЕДГОВОР

За Здружението за едукативен развој „Еквалис“

Здружение за едукативен развој ЕКВАЛИС – Скопје е организација со 
седиште во Скопје, која работи со и за млади на локално, национално и 
интернационално ниво. Името „Еквалис“ потекнува од латинскиот збор 
«Aequalis” што значи “еднаквост”. Организацијата се стреми да понуди 
еднаков пристап до образование и образование што ја промовира 
еднаквоста. Мисијата на Еквалис е да ги вклучи граѓаните во процесите 
на општествени промени преку циклусот на образование, критички 
пристап, анализа и преземање акција. Предводени од мисијата и 
потребата за мировно образование и во нашиот формален образован 
систем го спроведовме проектот „Мировно образование за инклузивни 
училници“.

За Европска младинска фондација 

Проектот „Мировно образование за инклузивни училници“ е соработка 
на Еквалис со СУГС „Браќа Миладиновци“ и Театар на сенки „Сенки и 
облаци“, а е поддржан од страна на Европска младинска фондација (EYF) 
на Советот на Европа. Европската младинска фондација (EYF) е фонд 
основан во 1972 година со седиште во Стразбур од страна на Советот на 
Европа кои имаат за цел да обезбедат финансиска и образовна поддршка 
за европски младински активности. Помеѓу бројните активности кои 
ги поддржуваат  спаѓаат и  пилот активностите во кои се вбројува и 
проектот „Мировно образование за инклузивни училници“. Пилот 
активноста означува „интервенција“ којашто решава некој општествен 
предизвик кај младите на локално ниво. 
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Проектот „Мировно образование за инклузивни училници“

Проектот „Мировно образование за инклузивни училници“ траеше 6 
месеци и е дизајниран за и со учениците од СУГС „Браќа Миладиновци“. 
Во текот на проектот учениците имаа прилика да следат интезивна 
програма за мировно образование составена од работилници за градење 
на тим, тимска кохезија, култура, разновидност, социјална вклученост 
и борба против предрасудите, стереотипите, дискриминацијата и 
сегрегацијата, комуникација, род и родова еднаквост, конфликти и 
разрешување на конфликт, насилство и медиуми. Сите работилници 
се одвиваа со неформални методи и техники и со вклучување на 
креативни платформи за едукација, како што е театарот на сенки. 
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ШТО Е МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ?

Мировното образование ги опфаќа клучните концепти на образование 
и мир. Под образовен процес подразбираме организирано, систематско, 
институционално и формално  пренесување на знаење и вештини, 
како и пренесување на основни вредности и норми кои се прифатливи 
во одредено општество, но не го опфаќа концептот на мир. Пред се 
мораме да направиме важна разлика меѓу позитивниот и негативниот 
мир. Негативниот мир се дефинира како отсуство на големо физичко 
насилство - отсуство на состојба на војна. Позитивниот мир вклучува 
развој на едно општество во кое освен отсуството на директно насилство, 
нема структурно насилство или социјална неправда. Според тоа, 
образованието за мир може да се дефинира како интердисциплинарна 
област на образование чија цел е на институционално ниво да се 
воспостави настава за мир. 
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Мировното образование има за цел да им помогне на учениците да 
стекнат вештини за препознаавање на конфликтна ситуација, ненасилно 
решавање на конфликти и да ги зајакнат вештините за активно и 
одговорно делување во општеството за промовирање на вредностите 
на мирот. За разлика од концептот на разрешување на насилство, кој 
може да се смета за ретроактивен - обидувајќи да се  реши  насилството 
откако веќе се случило - мировното образование има проактивен 
пристап. Неговата цел е однапред да се спречи конфликтот уште пред 
да настане и подобро да се едуцираат учениците  и општеството за 
мировно постоење врз основа на ненасилство, толеранција, еднаквост, 
родова еднаквост, почитување на човековите права,  почитување на 
разликите и социјална инклузија и правда.
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ТЕМИ НА МИРОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Во прилог на овој прирачник ќе бидат обработени  4 теми коишто 
се предмет на проучување на мировното образование. Мировното 
образование е многу поширок концепт од овие понудени теми, но во 
рамки на нашата работа со ученици и професори добивме впечаток 
дека ова се темите коишто се провлекуваа во сите групи на ученици 
и професори. Дополнително, ова се темите врз коишто се базирани 
примерите на наставни часови обработени понатаму во овој прирачник. 

ТЕМА 1: СТЕРЕОТИПИ, ПРЕДРАСУДИ И ДИСКРИМИНАЦИЈА

Стереотипи

„Стереотипите се дефинираат како создавање премногу едноставна, 
лажна или генерализирана слика на една група на луѓе. Стереотипот 
доведува до социјална категоризација, која е една од причините за 
предрасуди (т.е. „нив“ и „нас“ менталитет), кој води до „во-групи“ и 
„вон-групи“ (Бакиу и Петровска).

Училишните средини се простори во коишто формирањето на групи на 
ученици е многу чест пример, а особено на вакви појави се подложни 
училишта во коишто се јавуваат различни наставни јазици. Меѓутоа 
формирањето на групи може да се појави и врз база на финансискиот 
статус, успешноста во училиште, состојба на попреченост, родов 
идентитет или сексуална ориентација. Треба да се има во предвид дека 
стереотипите се генерализации коишто не се доведени од знаењето 
на еден ученик, туку од веќе постоечки, неосновани верувања во една 
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заедница. Примери за стереотипи се: „Ученичките се лоши одбојкарки“ 
или  „Мажите се нечувствителни“.

Предрасуди

Предрасудите се последица на постоечките стереотипи кај определена 
индивидуа или група. Тие се проценувања, идеи или предубедувања 
коишто најчесто не се засновани на точни, проверени и релевантни 
информации и факти. Не сите луѓе се свесни дека имаат предрасуди 
и тоа значи дека нивната манифестација не е секогаш намерна и дека 
одредени луѓе дејствуваат според определени предрасуди, но несвесно 
правејќи го тоа (Бакиу и Петровска). Задачата на мировното образование 
е да ги едуцира учениците, професорите и останатата училишна средина 
за сопствените и туѓи предрасуди, да овозможи простор за разбирање 
на предрасудите, да го преиспита и предизвика нивното потекло, како 
би можело да се премине кон нивно надминување.

Дискриминација

Диксриминацијата претставува неправедна пракса или акција 
насочена кон индвидуи или групи. Дискриминаторското однесување 
најчесто влече корени од постоечки стереотипи и предрасуди 
(Бакиу и Петровска). Тоа е поврзано со позициите на моќ, односно 
практикувањето на дискриминаторско однесување е истакнато кај 
претставници на центрите на моќ или припадници на мнозинските 
групи, иако тоа не е секогаш случај. Доколку го обработиме постоечкиот 
пример за стереотипот дека „Ученичките се лоши одбојкарки“ и 
следствено на тоа професорот по физичко дејствува по тој постоечки 
стереотип и не дозволува да се формира женски одбојкарски тим 
велиме дека тоа  е диксриминација. Тој во својата авторитетна позиција 
на моќ како професор го ускратува правото на ученичките да имаат свој 
училишен тим за одбојка. 



10

ТЕМА 2: РОД, РОДОВИ УЛОГИ, РОДОВИ СТЕРЕОТИПИ И ТОКСИЧЕН 
МАСКУЛИНИТЕТ

Разграничување на термините род и пол

„Поимот „пол“ се однесува на биолошки и физиолшки карактеристики 
кои ги дефинираат мажите (male) и жените (female), односно број и вид 
на полови хромозоми, хормони, внатрешна репродуктивна анатомија 
и надворешни гениталии. Овие карактеристики се универзални и 
генерално постојани. Полот е факт на човековата биологија, меѓутоа 
родот не е. Поимот „род“ се употребува за да се опишат сите општествено 
зададени карактеристики, улоги, активности и одговорности кои се 
поврзуваат со тоа што значи да се биде маж (man) или жена (woman) во 
дадено општество“. (Ивановска и Димитровска, 2015)

Родови улоги и родови стереотипи

Родовите улоги се збир на верувања коишто една индвивидуа или група 
ги поседува за тоа што значи да се биде „машко“ или „женско“. Родовите 
улоги ги допираат вредносните системи, однесувањата, секојдневните 
активности на учениците, а одат и дотаму да ги предводат учениците 
во нивните секојдневни интеракции. Учениците ги формираат 
своите претстави за родовите улоги од својата домашна средина, во 
опкружувањето на своите врсници, а голем удел имаат и медиумите. 

Слично како и претходната дефиниција за стереотипи, родовите 
стереотипи се генерализации и социјални категоризации коишто се 
родово базирани. 
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Постојат четири основни типови на родови стереотипи (Ивановска и 
Димитровска, 2015):

1. Лични карактеристики - пример, од жените се очекува да бидат 
пасивни и субмисивни, додека од мажите се очекува да имаат 
висока самодоверба и да бидат агресивни.

2. Однесување во домот – пример, се претпоставува дека жените 
имаат подобро развиени вештини и способности поврзани со 
грижа за децата, додека поправките во домот најдобро ќе бидат 
направени од мажот.

3. Професии – пример, најчесто медицински сестри, секретарки, 
учителки се жени, а додека доктори и работници во 
градежништво се мажи.

4. Физички изглед – пример, жените пожелно е да бидат ситни 
и грациозни, додека за мажите да бидат високи и атлетски 
градени

Токсичен маскулинитет

Токсичниот маскулинитет ги подразбира сите предубедувања, 
општествени притисоци и врснички притисоци за тоа што значи да се 
биде „вистинско машко“. Токсичниот маскулинитет е појава којашто 
еднакво им штети и на мажите и на жените. Првично, таа е штетна за 
мажите коишто се приморани да живеат во определени општествени 
матрици потиснувајќи ја нивната емоционалност, емпатија и нивните 
вистински интереси. Понатаму, тие се штетни и за жените коишто се 
под влијание на токсичното- машко однесување. Некои примери за 
токсичниот маскулинитет отсликан во училишната средина се: 
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•	 „Вистинските мажи“ се успешни во училишните спортови. Секое 
момче коешто не покажува интерес за училишен спорт, не е 
„вистински маж“.

•	 „Вистинските мажи“ не покажуваат емоции. Бесот е 
најприфатливата емоција кај мажите и секоја останата емоција 
ги прави момчињата помалку маженствени. 

•	 „Вистинските мажи“ немаат многу машко-женски пријателства, 
освен во одредени случаи, како на пример во романтични врски. 
Момчињата коишто се дружат со девојчиња не се доволно 
„мажи“.

•	 „Вистински мажи“ се очекува да се сексуално активни и 
покажувањето на сексуална резервираност е врснички 
непожелна.

•	 „Вистинските мажи“ се хетеросексуални и момчињата коишто 
се бисексуални, хомосексуални или трансродови се надвор од 
типичната слика за тоа што значи да се биде машко.  

ТЕМА 3: КОНФЛИКТИ, ПРЕВЕНЦИЈА И РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОНФИЛКТИ

Што е конфликт?

Зборот конфликт потекнува од латинскиот збор конфликтус што 
значи судир. Конфилктот е сепак многу повеќе од обичен судир. 
Некои објаснувања го гледаат како негативен концепт кога ќе остане 
неразрешен или кога е предмет на справување со насилство. Други 
го гледаат конфилктот како позитивен концепт што го унапредува 
општеството. Мировното образование има за цел да го избегне 
конфилктот во неговата насилна и негативна форма. Ако кажеме 
дека конфликтот е природен и тој секаде се случува тогаш мораме 
да направиме дистинкција дека во тоа тврдење не влегуваат и 
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негативните консеквенци коишто настануваат од одбраните методи 
за како да се справиме со конфликт. Ова често значи насилство, а во 
краен случај може да доведе и до војна. Конфликтот може да биде 
од најразлични размери: конфликт меѓу деца кога дискутираат за 
различни работи, помеѓу млади луѓе и како конфликт настанат поради 
различни вредносни системи, помеѓу групи поради нивните различни 
идентитети и помеѓу држави и етнички групи. (Судброк и Марш, 2015)

Како настанува конфилкт?

Конфликтот најчесто настанува поради поделеноста којашто се 
јавува во училишните средини. При спроведување на програмата 
и тренинзите за мировно образование во рамки на нашиот проект 
„Мировно образование за инклузивни училници“ учениците ги 
наведоа поделеноста по етничка основа како значителен фактор за 
појавата на вербални и физички конфликти. Причините за појава 
на поделеноста не доаѓаат директно од училишна средина, меѓутоа 
поради долгиот престој на учениците во училиштето таму најчесто се 
случуваат. Поделеноста е најчесто манифестација на случувањата во 
домашната средина, медиумската пропаганда и специфични историски 
и политички процеси. 

Во поширока смисла, поделеноста може да се јави и во многу други 
не толку комплексни групации (на пример, поделеност меѓу одлични 
ученици и ученици со потешкотии во учењето, поделеност меѓу 
ученици од рурални и урбани средини или поделеност меѓу машки 
ученици и женски ученички).

Влијанието на конфликтот врз децата и младите

Растејќи во средини на конфилкт значи дека децата и младите луѓе 
не можат да го постигнат нивниот целосен потенцијал. Кога децата и 
младите се соочуваат со конфликт со нивните партнери или врсници, и 
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особено кога конфилктот е поради нивниот идентитет (на пример род, 
сексуалност, религија, попреченост или припадност на специфична 
група) може да резултира со изолација или голема е шансата да се јави 
ранливост, преиспитување на себеси, незадоволство од сопствената 
личност, а во многу случаи завршува со само-повредување или 
самоубиство. (Судборк и Марш, 2015)

Превенција и разрешување на конфликти

Мировното образование има за цел најпрво да превенира појава на 
конфликти на начин што ќе ги запознае учениците со различноста 
којашто е присутна во нивното училиште. Едукацијата како примарна 
точка во овој концепт треба да ги оттргне чувствата на страв од 
непознатото, идејата дека определена група е постојано под закана иако 
реална закана не постои, нетрпението и непријателството. Мировното 
образование не ја исклучува и можноста да се занимава со комплексните 
последици на конфликти што веќе се случиле. Избегнувањето на 
конфликтот откако се случил, отсуството на анализа зошто тој 
конфликт се случил и недостатокот на дискусија за конфликтот се чекор 
којшто води кон негово можно повторување. Во училишен контекст 
разрешувањето на конфликтот треба да ги вклучи учениците, класните 
раководители, педагошките и психолошките служби и родителите. 
Важно е пристапот кон разрешување на конфликтот да е темелен, да 
не подразбира само задавање на дисциплински мерки, туку суштински 
да се дојде до причините коишто го предизвикале конфликтот и да 
се земе во предвид општествениот контекст во којшто конфликтот е 
настанат. Ова ќе им помогне и на учениците и на стручните служби во 
училиштето да го зајакнат превентивниот однос кон конфликтите. 
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ТЕМА 4: СОЦИЈАЛНА ЕКСКЛУЗИЈА, ИНТЕГРАЦИЈА И ИНКЛУЗИЈА

Социјално исклучување (ексклузија)

Социјалното исклучување е збир на негативни практики и активности 
коишто исклучуваат одредена индивидуа или група на ученици 
од тековните и секојдневни активности и процеси во училиштето. 
Исклучувањето е најчесто базирано на етничка припадност, род, 
состојбата на попреченост, сексуална ориентација, финансиска состојба, 
место на живеење, физички изглед и други фактори. Исклучувањето 
базирано на еден или збир на неколку од овие идентитетски особини 
ќе значи дека индивидуите или групите ќе имаат ограничен пристап 
или воопшто ќе немаат пристап до: образование, вработување, 
социјализација, пристап до културен живот, пристап до институции, 
учество во јавниот живот, неможност за гласање на избори или 
нееднакво присуство во медиумите.

Едноставен пример за социјално исклучување е неможноста на 
учениците од руралните средини да посетуваат вонучилишни 
активности, како на пример посета на театарски претстави. Доколку 
целиот клас посетува театарска претстава, а учениците што живеат во 
рурални средини имаат последен автобус со градски превоз во 20 часот, 
а претставата завршува во 22 часот, тоа ги спречува да учествуваат 
во културниот живот и дополнитено да се социјализираат со своите 
соученици.

Социјална интеграција

Социјалната интеграција се дефинира како состојба во којашто 
различните општествени групи коегизистираат заедно. Иако тоа 
може да е во заеднички простор, сепак нивните дневни интеракции, 
суштински комуникации и разбирање на меѓусебните реалности не се 
преклопуваат. Интеграцијата е еден од честите пристапи коишто ги 
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практикуваат институциите на системот. Во контекст на мировното 
образование, интеграцијата не е посакуваниот резултат којшто овој 
едукативен концепт треба да го постигне поради недостатокот на 
суштинско разбирање на соучениците во и надвор од училишната 
средина.

Социјална инклузија

Социјалната инклузија може да се дефинира како серија на позитивни 
акции за да се постигне еднаквост во пристапот до добра и услуги, да им 
се помогне на индивидуите да учествуваат во општествените процеси, 
да се охрабрат да земат учество во социјалниот и културниот живот и 
да бидат свесни за формите на дискриминација. Ефективната социјална 
инклузија резултира со тоа да секоја индивидуа има еднаква можност 
да направи избри коишто ќе се однесуваат на нејзиниот квалитет на 
живот. Социјалната инклузија го овозможува полното учество на сите 
членови на општеството вклучувајќи ги и малцинствата, старите 
луѓе, лицата со попреченост, бегалците, етничките малцинства и 
сексуалните малцинства. 

Мировното образование ја вклучува социјалната инклузија како една 
од посакуваните цели во процесот на едукација. Остварувањето на 
инклузивни училишни средини бара опсежни, долги и суштински 
процеси на индивидуално и колективно преиспитување, соочување и 
менување. 
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НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА 
МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Спроведувањето на мировното образование се имплементира преку 
методите на неформалното образование. Неформалното образование 
е планиран процес на учење во којшто учениците земаат учество 
доброволно. Дополнително, претставува партиципативен процес 
каде што учениците учат од сопствените искуства, тие не се бодувани 
или оценувани, туку насочувани кон точка на лична рефлексија и 
разбирање за како да ги аплицираат резултатите од ваквото учење и 
пошироко во нивните животи. Во мировното образование не е само 
важно што е содржината на она што го пренесуваме како знаење, туку и 
како го пренесуваме тоа. Во продолжение се некои од најчестите форми 
и методи за работа со мировно образование.

Индивидуална  работа и рефлексија:

Целта на оваа форма на работа е ученикот да се научи самостојно 
да им приоѓа и да ги решава зададените работни задачи. Работејќи 
индивидуално ученикот се осамостојува, надоградува и развива 
способност за самостојно создавање. Со индивидуалната работа 
можеме и да создадеме простор за индивидуална рефлексија каде што 
ученикот има можност за подлабоко размислување за самите нив и 
можност за споделување на нашите одлики во сигурен простор.

Работа во парови и тимска работа:

Тимската работа подразбира работа во пар или група, содржи  
интензивно зборување, активно слушање и размена на информации, 
поттикнува соработка во поголем обем.  Преку тимската работа на 
учениците им се дава повеќе време за изразување за разлика кога 
се работи одеднаш со цел клас, се учат како да водат и како да бидат 
водени од некој друг, а тоа да не е наставникот и им се дава прилика 
на учениците да се независни во нивното учење и рано развивање на 
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нивните лидерски способности. Исто така имаат можност за дружба 
со некој од соучениците со кои вообичанено можеби не комуницираат.  
 
Дебатирање:

Дебатата е едукативна платформа која им помога на учениците да ги 
спротиставуваат своите гледишта на аргументиран начин и ги става 
во позиција да дебатираат за теми од перспектива којашто можеби и 
не ја застапуваат лично, но треба да ја разберат и аргументираат за 
потребите на дебатата. Аргументирано изразување како пристап при 
дебатирањето ги поттикнува учесниците да влегуваат во дебати со 
аргументирани мислења коишто се базирани на факти и вистинити 
податоци. Учениците се оспособуваат аргументирано да се изразуваат 
преку претходен процес на истражување, критичко преиспитување на 
информациите и нивно презентирање пред своите соученици. 

Игра на улоги:

Играње на улоги е едукативна техника во којашто учениците спонтано 
дејствуваат надвор од нивните човекови релации и го анализираат 
донесувањето на одлуки со помош на други улоги, играчи и 
набљудувачи. „Одењето во чевлите на другиот“ е еден од резултатите 
на овој метод и воедно најдобар начин за согледување на проблемите и 
можните решенија на проблемот. Учениците имаат можност барем на 
миг да разберат со што се соочуваат луѓето чија улога тие ја играат, а 
преку тоа се развива емпатија и поголемо разбирање.

Учење преку визуелизација:

По пат на цртежи, видеа, графики, движења и се она што човековото 
око може да забележи се активира нашиот центар за визуелизација и 
учењето е поинтересно и полесно. Визуелизацијата вклучува создавање 
на реални или нереални слики во умот, таа ги вклучува визуелните 
слики, слики создадени од звук, движење, допир, вкус и мирис, каде 
што на ученикот му се дава слобода на размислување и сфаќањето на 
материјата зависи од ученикот. 
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Креативно пишување и цртање:

Овој метод им овозможува на учениците со зборови или цртежи да ги 
изразат своите чувства, емоции,  да ги искажат стекнатите искуства, 
идеи или мисли кои се добиени на свесно или потсвесно ниво. 
Наставникот создава простор за учениците да се изразат себеси на 
поинаков начин од само говорење. Со овој метод учесниците може да 
останат анонимни, а сепак  информациите да бидат споделени, затоа 
што потребата за изразување постои. 

Kооперативно учење:

Кај кооперативното учење соработката помеѓу учениците ја има 
главната улога, водејќи ги тие да остварат една заедничка цел. Во 
рамките на кооперативни ситуации поединците бараат информации 
или решенија кои се корисни за себе, но и за другите соученици. Со 
кооперативното учење  учениците работат заедно за да го прошират 
своето знаење и меѓусебното учење. Ова може да е спротивно на 
конкурентноста кадешто учениците работат еден против друг за да 
постигнат одредена цел. Со овој метод повеќе ученици заедно можат 
да стигнат до истата цел.



20

ВАЖНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА 
МИРОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 

ФОРМАЛНИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ

Децата и младите покрај во домот најголем дел од своето време го 
поминуваат во училиштата како институции на формалниот образовен 
систем. Важноста на мировното образование да влезе во училиштата 
како концепт кој ќе креира инклузивни училишни средини е голема. 
Некои од придобивките со коишто би се здобиле училиштата со 
воведување на мировното образование се: себеспознавање на ученците, 
демистификација на „другоста“, охрабрување да се искажуваат емоции 
и мислења коишто учениците ги потиснуваат, намалување на чувствата 
на страв, непријателство и закана, вклучување на учениците како 
активни чинители во градењето и одржување на мировни и инклузивни 
училишни средини, вклучување на професорите, стручните училишни 
служби и родителите во процесите на едукација и општествен дијалог 
за темите коишто ги третира мировното образование.

Иако мировното образование може да биде обработувано во различни 
училишни предмети (музичко, ликовно, социологија, мајчин јазик, 
странски јазици или граѓанско образование), сепак нашиот предлог е 
мировното образование да се обработува на класните часови каде што 
класните раководители ќе воведат една суштинска вредност на овој час 
којшто во многу случаи важи како час за административно-логистичко 
посредување меѓу класниот раководител и учениците.

Во продолжение на прирачникот ќе понудиме наставни програми за 
обработка на 4 теми коишто се во рамки на мировното образование, 
а коишто беа опишани претходно во овој прирачник. За секоја тема се 
предвидени два класни часови (8 наставни часови вкупно). Наставните 
планови се креирани од тим на професори, дефектолог и директорка 
од СУГС „Браќа Миладиновци“ во рамки на проектот „Мировно 
образование за инклузивни училници“.
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ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНИ ЧАСОВИ ПО 
МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕМА: СТРАВОВИТЕ И СТАВОВИТЕ КАКО ПРОИЗВОД ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ 
  

Специфични цели:

• Поттикнување на свеста за вреднување и почитување на 
разликите

• Разбирање на сопствените и колективни стравови 

• Предизвикување на оправданоста на стравови базирани на 
стерeoтипи и предрасуди

Име на активност: Нашите стравови 

Опис на активност: Учениците се делат на групи така што секоја група 
да сочинува 4 ученици и  секоја група има за задача да нацрта човек,  
а потоа четирите агли од хамерот да ги одделат со линија. Во секој 
агол секој ученик во групата треба да ги напише своите стравови кон 
одредена група на луѓе или ситуација. Откако учениците ќе ги напишат 
своите стравови, во групата дискутираат и пронаоѓаат заеднички 
решенија како може да се надминат тие стравови, па решенијата ги 
запишуваат близу до контурата на човекот кој им се наоѓа на средина 
на хамерот. 

Пример: Ако во едниот агол учесниците напишат „Се плашам од  луѓето 
кои се хомосексуалци“, или пак  “Се плашам од луѓето кои носат оружје“ 
, тогаш во контурата на човекот може да запишат „Запознај човек што 
е хомосексуалец“ или „Живеј во свет без оружје“. Контурата на човекот 
во себе треба да има позитивни решенија. Откако групите ќе завршат 
со своите активности пред останатите ученици го презентираат 
сработеното. На овој начин учениците ги препознаваат своите 
стереотипи и предрасуди и смислуваат решенија кои не се проследени 
со дискриминација.

                Времетраење на активноста: 45 минути
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Име на активност: Ѕид на предрасуди

Опис на активност: На секој ученик му се дава по еден лист, каде што 
треба да напише што мисли за личноста со попреченост („Што можат,а 
што не можат?“, „ По што се разликуваат од другите?“, „ Како изгледа 
нивниот живот сега?“,  „Каква е нивната иднина?“ и „Што мисли 
околината за нив?“). На видливо место има поставено два хамера „по-
зитивен и негативен став“ којшто претставува „Ѕид на предрасуди“. 
Откако учениците ќе завршат со пишување ги лепат нивните листови 
во зависност од тоа дали напишаното поддржува позитивен или 
негативен став. Мислења кои би можеле да бидат напишани се: спори 
се, секогаш им е потребна помош, позитивно гледаат кон работите, не 
можат да се вработат, вложуваат повеќе напор, не можат да бидат добри 
работници или луѓето ги избегнуваат. Откако сите ученици ќе завршат 
со споделување на нивното мислење и поставување во позитивен 
или негативен став, следи дискусија каде наставникот фасилитира 
дискусија за изнесените гледишта на групата.  

                Времетраење на активноста:  45 минути

ТЕМА: РОДОВО ПРЕОДРЕДЕНИ ПРОФЕСИИ И РОДОВО 
ПРЕТСТАВУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

Специфични цели:

• Запознавање со видовите професии и препознавање на  
стереотипизирањето на машки и женски професии 

• Развивање на самодоверба при изборот на професии 

• Согледување на позитивни и негативни практики на претставување 
на мажите и жените во медиумите
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Име на активност: Листа на професии

Опис на активност: На учениците им се дава листа на професии и се 
насочуваат да заокружат која професија сметаат дека е машка, а која 
женска. Целта е да се продискутираат родовите стереотипи во однос на 
професијата. 

Во дискусијата се отвораат прашања за:

- Кои професии ви се издвоени како „машки“, а кои како „женски“?
- Која професија има највисок статус, и колку мажи и жени има во 

таа професија?
- Која е професија е најплатена и колку мажи/жени има во таа 

професија?
- Која од професиите бара највисок/најнизок степен на 

образование?

                Времетраење на активноста: 40 мин

Име на активност: Прикажување на мажите и жените во медиумите

Опис на активноста: Ученицте се делат во две групи. Двете групи 
добиваат по неколку различни весници и списанија и пристап до 
интернет, а задача им е да истражат како се претставени мажите (група 
1) и жените (група 2). Потребно е да  пронајдат барем 3 до 4 примери 
(фотографии, текст, вицови, видео спотови или видео игри). После 
истражувањето разговараат во самата група  за претставувањето на 
мажот и жената и изработуваат постер на кој ги ставаат и пронајдените 
материјали. Групата треба да презентира до какви сознанија е дојдено 
за време на истражувањето.

                Времетраење на активноста: 45 минути
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ТЕМА: СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Специфични цели:

• Создавање на атмосфера на еднаквост

• Заеднички активности за сите ученици 

• Употреба на танцот како лесно применлива алатка за социјална      
инклузија на лицата со попреченост

Име на активност: Изведба на музичка точка ,,Игра’’. 

Опис на активноста: Сите ученици во паралелката се насочени кон 
подготовка на музичката точка која ќе биде проследена со танц во 
којашто ќе бидат вклучени учениците со попреченост и учениците со 
типичен развој. Многу е важно учениците со попреченост да уживааат 
во музиката и да се пронаоѓаат,  да се забавуваат. Учениците ја одбираат 
песната со одредена содржина за која ќе подготвуваат танц и потоа ја 
смислуваат и кореографијата. Еден ученик доброволец е помошник 
на ученикот со одредена попреченост и му помага во изведување на 
кореогрфијата.  Кореографијата треба да биде долга најмалку 3 минути и 
да е соодветно адаптирана според различните видови на попречености 
во групата. Смислувањето на кореографијата ќе поттикне соработка 
меѓу учениците со попреченост и учениците со типичен развој.

                Времетраење на активноста: блок часови ( 90 минути )

ТЕМА: “ВО ЧЕВЛИТЕ НА ДРУГИОТ“-РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОНФЛИКТИ

Специфични цели:

• Развивање на дијалог и разговор за избегнување на конфликт 
(превенција)

• Создавање на безбеден/сигурен простор за споделување на 
искуствата

• Детекција на начини и пристапи за мировно разрешување на 
конфликти
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Име на активност: Тркало на изборот

Опис на активност : На тркалото има изјави како на пример „Побарај 
помош од возрасен“, „Отиди на друга активност“, „Искористи го зборот 
јас“, „Направи компромис“, „Разговарај“, „Отиди си!“, „Речи СТОП“ и 
„Извини се“. Учениците работат во парови и секој пар има одредена 
конфликтна ситуација каде што по пат на вртење на „тркалото на 
изборот“ добиваат на кој начин да го решат проблемот и имаат за 
задача да смислат мини претстава со дадената конфликтна ситуација и 
со изјавата од  „тркалото на изборот“.

                Времетраење на активноста: 40 минути.

Име на активност: „Се лутам кога...“

Опис на активност : Наставникот со помош на учениците се обидува да 
дојдат до дефиницијата што е конфликт. Со додавање на топче кон секој 
ученик, учениците споделуваат конфликтна ситуација започнувајќи 
ја реченицата со „Се лутам кога...“. Постои можност речениците да се 
повторуваат затоа што учениците се опкружени со слична животна 
средина. Со изведување на оваа вежба учениците стануваат свесни за 
мислењата и чувствата на другите и по пат на споделување сфаќаат 
како да не постапуваат доколку се најдат во иста или слична ситуација. 

                 Времетраење на активноста: 40 минути.
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Мировното образование треба секогаш да поаѓа од тековните        
проблеми и ситуации во коишто живеат младите, неотфрлајќи ги 
и општествените и политички контексти од минатото

Покрај содржинската компонента на мировното образование да 
промовира инклузија, таа треба да е рефлектирана и во групите 
со коишто се спроведува односно да се вклучат еднаков број на 
момчиња и девојчиња, девојчиња од рурални средини, ученици на 
етничките малцинства, ЛГБТ+ млади, како и лица со попреченост

Мировното образование треба да биде особено спроведено 
во средини во коишто младите немале никогаш контакт со 
неформалното образование и не се сретнале со темите коишто ги 
обработува мировното образование

Мировното образование треба да ги вклучи прашањата поврзани 
со родова еднаквост во сите теми и аспекти на своето работење

Мировното образование треба да го предизвика патријахатот 
и да ги охрабри младите да ги разобличат верувањата коишто 
директно ја засегаат нивната иднина

Мировното образование треба да ги земе во предвид медиумските 
средини во коишто младите функционираат, ги манифестираат и 
се соочуваат со предизвиците коишто ги обработува мировното 
образование

ПРЕПОРАКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
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Ефективното спроведување на мировното образование 
подразбира вклучување на креативни методи коишто ќе ги 
едуцираат младите како: форум театар, театар на замрзнати 
слики, театар на сенки, слем поезија, графити, изложби, снимање 
на видеа или фотографирање

Наставниот и професорски кадар треба да помине низ обуки и 
тренинзи за соодветно обучување за воведување на мировното 
образование во училиштата

Стручните училишни служби (психолог, педагог и дефектолог) 
треба да се сензибилизирани за следење на ученици коишто се 
вклучени во едукативен циклус на мировно образование

Училиштата треба да воспостават соработка со граѓански 
организации и младински работници коишто имаат постоечко 
искуство во областа на мировно образование

Релевантните образовни институции на системот треба да вложат 
поголеми напори за воведување на мировното образование во 
формалниот образовен систем
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