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Лекција 1.
ПОЧЕТОК НА ТИНЕЈЏЕРСКАТА ДОБА: 
ПАТОТ НАРЕЧЕН АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

Подготвени или не – започнува адолесценцијата. Сте го слушнале зборот адо-
лесценција, но знаете ли што е всушност тоа? Што е адолесценција?

Група тринаесетгодишници ги опиша своите искуства од раната адолесцен-
ција. Дали нешто од ова ви звучи познато?

„Не очекував толку промени, барем не наеднаш. Се разбу-
див едно утро и повеќе не бев мало дете, барем не се чув-
ствував така. Сè се смени и на училиште, тој голем премин
од еден наставник, со истите деца во одделението уште од
градинка, во поголемо училиште и промена на наставници,
повеќе домашна. И многу повеќе деца. Дури и моите
пријателства се променија.  Почнавме да правиме забави и
да имаме девојки, тоа некогаш се чинеше така далечно. На
многу места одам сам. Сам одлучувам за многу нешта. Чув-
ствувам како да сум постар и посамостоен, а и дефинитивно
чувствувам разлика во одговорноста.“  

„Неколку години се чувствував како на емотивен ринги-
шпил. Толку ми се менуваше расположението, што луѓето
ме прашуваа: „Што се случува?“ Немав секогаш одговор на
ова прашање. Понекогаш ми иде да излезам и да си играм
како порано. А понекогаш сакам само да се пикнам во не-
која дупка и да изнаплачам дури снемам сила. Де ми е
добро, де ќе почнам да урлам и да им се истурам на сите.
Дури и сега на 13 години имам различни чувства кон ис-
тите нешта – нешто што пред неколку месеци ми се допа-
ѓало, повеќе не ми се допаѓа. Кога бев помлада, сè беше
некако поедноставно. Многу промени наеднаш.“



„Стварно ми пречи кога
возрасните те третираат
како дете, а од тебе очеку-
ваат да се однесуваш како
возрасен човек. Ќе ги пра-
шаш дали нешто можеш да
направиш, а тие ќе ти
кажат: „Мал си уште.“ А
после, ако нешто згрешиш,
ќе ти речат: „Зошто си
толку неодговорен?, или:
„Голем си веќе и тоа треба
да го знаеш!“ Толку нејасни
пораки... Стварно ме бунат.
Сакам само да сфатат дека
сега сум способен и можам
да им покажам, само нека
ме пуштат.“

Ако нешто од ова ви звучи познато, да
знаете не сте еднинствени. Сите луѓе на
ваша возраст минуваат низ она што го
нарекуваме „рана адолесценција“. Адо-
лесценцијата е посебен период во живо-
тот кога се менуваат многу нешта:
Телото, чувствата, па и односите со
пријателите и семејството. Понекогаш се
чини како да минувате низ многу про-
мени побрзо од кога било.  И така е!

Сега се наоѓате на преминот помеѓу
детството и возрасната доба. Заминувате
на возбудливо патување – тинејџерските
години.  

Првата лекција во рамките на програ-
мата Вештини за адолесценција е конци-
пирана со цел да ви помогне да ја
разберете, прифатите и во целост да

уживате во адолесценцијата. Најпрвин
подобро запознајте ги соучениците и
утврдете правила за сите заемно да се
почитувате (Без „спуштања“!)

Разговорите околу очекувањата и нор-
малните промени во адолесценцијата ќе
ви пружат корисни информации и
помош за да одговорите на дел од поста-
вуваните прашања. Така ќе поразгова-
рате околу карактерните особини што
ги цените и начинот на којшто можете
да ги развивате. На крајот од лекцијата
ќе одлучите кои цели сакате да ги оства-
рите. Потоа ќе дознаете кои се неопход-
ните чекори за да ги постигнете. Сè е тоа
дел од успешното патување низ адолес-
ценцијата. 

Тогаш, што чекаме?  Одиме! 
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Одново прочитајте ги текстовите што ги составиле овие млади луѓе. Дали се
сложувате со некои од нив?  Во просторот подолу објаснете што би рекле во
врска со вашите размислувања и очекувања за влезот во раната адолесценција. 

За почеток
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Лекција 1 час 1.

Потрага по луѓе

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: ______________

Пронајдете по една личност од класот што одговара на некој од следните
описи и кажете ѝ да си ги запише иницијалите во полето. М. С.

1. Пронајдете некој/а што живеел/а во друг град или земја. Во која земја?

2. Пронајдете некој/а што е роден/а во истиот месец како и вие. Кој е тој месец?

3. Пронајдете некој/а што неодамна прочитал/а некоја добра книга.                Која е таа книга? 

4. Пронајдете некој/а што има ист омилен училишен предмет како и вие. 
Кој е тој предмет? 

5. Пронајдете некој/а што

6. Пронајдете некој/а што во сабота наутро станува пред осум. 

7. Пронајдете некој/а што свири на инструмент.               Кој инструмент?

8. Пронајдете некој/а што има иста боја на очите како и вие. Која боја на очи?

9. Пронајдете некој/а што тренира некој спорт.               Кој е тој спорт?

10. Пронајдете некој/а штo

11. Пронајдете некој/а што има необичен миленик.               Каков миленик?

12. Пронајдете некој/а што собира нешто? Што собира?

13. Пронајдете некој/а што најмногу сака фудбал.

14. Пронајдете некој/а со приближно иста висина.  Колку сте заедно високи? 

15. Пронајдете некој/а штo
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ: ______________

Составете списоци на правилата на однесување што денес ги поставивте за-
едно со наставникот. Сетете се да се навратите на овие правила и да поразго-
варате околу нив, зашто може да има и промени. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ: ______________

Што би смениле доколку сите во класот би ги почитувале правилата на одне-
сување?  Набројте најмалку четири начина на коишто вашите часови би се
разликувале.

Биди кул, почитувај ги правилата. 

Дали правилата се променија? Овде наведете ги промените. 
Датум:
Промени:

Дали правилата се променија? Овде наведете ги промените.  
Датум:
Промени:

Кога си добар кон другите, најдобар си кон себеси. 
- Бенџамин Френклин 

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Лекција 1 час 2.

Правила на однесување

Лекција 1 час 2.

Што би се променило? 
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Лекција 1 час 3.

Формулар за интервју на соученик

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ: ______________

Интервјуирај го партнерот и прибави ги следните информации:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: 

Прекар:

Датум на раѓање:

Место на раѓање:

Омилена книга:

Омилено списание:

Омилена ТВ емисија:

Омилен глумец/глумица:

Омилен пејач/пејачка: 

Омилена песна:

Омилен спот:

Омилен училишен предмет:

Омилено јадење:

Омилено хоби/рекреација:

Омилено место за со пријателите:

Омилено место кога е сам/а:

Омилена изрека:

Животна амбиција:

Омилена семејна актвност:

Тука нема туѓинци – само пријатели што сè уште не сме ги запознале.
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Лекција 1 час 4.

Формулар за интервју на возрасни 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ: ______________

Интервјуирајте ги родителите или некој друг возрасен и прибавете ги след-
ните информации:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: 

Прекар:

Датум на раѓање:

Место на раѓање:

Омилена книга:

Омилено списание:

Омилена ТВ емисија:

Омилен глумец/глумица:

Омилен пејач/пејачка: 

Омилена песна:

Омилен спот:

Омилен училишен предмет:

Омилено јадење:

Омилено хоби/рекреација:

Омилено место за со пријателите:

Омилено место кога е сам/а:

Омилена изрека:

Животна амбиција:

Омилена семејна активност:

Тука нема туѓинци – само пријатели што сè уште не сме ги запознале.



12

Лекција 1 час 5. Информативен лист

Ти можеш – како да поставиме лична цел

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ: ______________

Пополнете ги следните полиња:

1. чекор:

2. чекор:

3. чекор:

4. чекор:

Дополнителни чекори?

Вашата цел нека биде:
важна за вас; •
јасна и мерлива; •
реална; и •
зависна од вашите постапки.•

1. Наведете ја својата цел.

2. Наведете ги чекорите што ќе ги преземете за да ја остварите целта.

3. Размислете околу можните препреки и како да ги надминете. 

Препреки Решенија
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Ти можеш – како да поставиме лична цел

4. Направете временска оска. 

5. Изградете систем за поддршка. 

6. Прегледајте го планот и, ако е неопходно, променете го.

7. Прославете го својот успех. 

На временската оска обележете кога очекувате да отпочнете со својата цел и кога
да завршите со секој планиран чекор. Напишете и рок за исполнување на зададе-
ната цел. 

Препознајте кој може и што може да ви помогне во остварувањето на целта. 

Проверете го својот напредок.  Доколку планот и системот за поддршка не ви се од
помош, променете што е потребно. 

Продолжете само така и наградете се за сработеното. 

Ако човек може во главата да си размисли и во срцето да се убеди, тогаш може и да го
оствари. 

-Џеси Џексон, политички активист

Почеток Крај
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Забелешки
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Лекција 2.
ГРАДИМЕ САМОДОВЕРБА 
И КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ 

Многумина мислат дека самодовербата е клучна за среќен и успешен
живот. Но, од каде извира самодовербата? Како да ја задржиме повеќе
од пет минути? Еве што рекоа за тоа некои ученици:

Во оваа лекција врвите по патот низ адолесценцијата и осознавате како самодовер-
бата влијае врз нашето мислење за себе, врз нашите односи и постапки во училиште
и надвор од него. Сите можеме да изградиме самодоверба.  Како?  Ќе прочитате за
трите начина за градење самодоверба:

развивање и препознавање на сопствените вештини и способности;•
сапомочит и почит кон другите; и•
одговорно однесување.•

Една посебна вештина што ќе ја вежбате е ефективно слушање, затоа, 
слушнете! Имајте на ум дека оние што умеат да слушаат се посамоуверени 
затоа што поседуваат една вредна вештина.  Така тие и на другите им 
помагаат да стекнат самодоверба, зашто внимателно слушаат што имаат 
да им кажат.
Патувањето низ адолесценцијата оди напоредно со патот на одговорноста.
Да се има одговорност – и самодоверба – значи да научите како да
носите здрави одлуки со посредство на родителите и други возрасни 
лица. Во втората лекција ќе вежбате шест чекори за носење 
одлуки.

Градењето самодоверба е сигурна придобивка. Патуваме понатаму! 

„Самодоверба е кога ќе си докажам себеси дека можам нешто добро да сра-
ботам. Дури и ако другите ми велат дека нешто добро ми оди, морам јас
самиот да знам дека тоа е така.“ 

„Не ми е битно да бидам најдобар фудбалер или да добијам најдобра
оценка на тестот или да успеам во она што го работам. Битно ми е само да
знам дека имам дадено сè од себе и дека луѓето ме ценат поради тоа.“

„Ако некој каже нешто лошо за вас, но тоа не ве погодува баш зашто знаете
дека не е во право – тоа значи дека имате самодоверба.“ 
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Лекција 2 час 1.

За почеток
Повеќето од нас се посамоуверени во дадени моменти. Наведете две ситуа-
ции во коишто вообичаено сте самоуверени. На пример: кога пеете во хор,
кога фаќате топка во лет, или кога правите тест по омилениот предмет.  

Сега наведете две ситуации во коишто би сакале да сте посамоуверени. 
Тоа може да се ситуации што ги избегнувате, зашто ви прават непријат-
ност. Подоцна ќе се навратиме на овој список. 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:  _______________________________ ДАТУМ: _____________
Пополнете го полето со попис на лични особини. 

Ги развивам следните вештини:

Три начина на коишто покажувам самопочит:

Лекција 2 час 1.

ТРИНОЖНИК НА САМОДОВЕРБА  
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Три начина на коишто покажувам почит кон другите:

Три начина на коишто покажувам одговорност дома: 

Кој може да рече повеќе од овие богати фалби, дека само ти си ти?
-Вилијам Шекспир, англиски писател
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Теми на патување 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _____________________________ ДАТУМ: _______________
Наведете две личности, живи или починати, со коишто би сакале да разговарате и
објаснете зошто: 

Опишете две работи што би ги промениле кога би станале претседател или 
премиер и наведете зошто:

Наведете два временски периода во коишто би сакале да живеете и објаснете зошто: 

Наведете две места што би сакале да ги посетите и објаснете зошто:

Наведете две работи што би сакале да ги научите и објаснете зошто:

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2



O
C

T
20

Информативен лист

УмешнОСТ на слушање 
Во продолжение се трите предуслова за добро слушање. 
Прочитајте ги внимателно. 

ОБРНЕТЕ МУ ВНИМАНИЕ 
НА СОГОВОРНИКОТ 
Соговорникот нека биде во центарот на вашето
внимание.  Кимајте со главата и навалете се кон
соговорникот.  Одржувајте пријатен контакт со
очи.  Никако немојте да читате или да гледате 
наоколу дури некој зборува. 

СОГЛЕДАЈТЕ ГО СТАВОТ НА СОГОВОРНИКОТ 
Ставете се на местото на соговорникот и обидете се да ја согле-
дате ситуацијата од негова перспектива.  Немојте да го прекину-
ваате за да кажете нешто, било да е лично мислење или некој
непобаран совет. Слушајте што зборува и како го прави тоа.
Уверете се дека сте ја разбрале пораката на соговорникот.

ТРГНЕТЕ СИ ВРЕМЕ ЗА ПРАШАЊА И КОМЕНТАРИ  
Без да го прекинете, охрабрете го соговорникот да ви
каже повеќе, прашајте го каде или како нешто се
случило. На пример: „Друго што имаш пробано?“ При-
тоа коментирајте: „Сигурно ќе си поминеш супер!“,
или: „Баш штета!“ Прашајте го соговорникот што
мисли или чувствува за да се уверите дека сте го раз-
брале убаво.

Човек има две уши и една уста за да слуша многу 
и малку да зборува..
- Германска поговорка 
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Лекција 2 час 2.

Слушање

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _____________________________ ДАТУМ: _______________

Штиклирајте што направивте за време на часот.

Кога слушаш некого потполно, со внимание, тогаш не ги слушаш само зборовите, туку и
чувствата што ги носи пораката, целата порака, а не само дел од неа. 

- Џиду Кришнамурти 

1.   Ги игнорирав нештата што ми го одвлекуваа вниманието и се фокусирав на соговорникот. 

2.   Остварував пријатен контакт со очите. 

3.   Покажав дека слушам преку следните постапки:

4.   Не упаѓав во збор.

5.   Покажав почит кон ставовите на партнерот преку следните постапки: 

6.   Прашав за дополнителни информации, мислења и чувства. 

7.   Го поделив времето за разговор со партнерите.



Is it against the law, school or
family rules, or the teachings
of my religion?

Is it harmful to me or to others?

Would it disappoint my family
or other adults important
to me?

Is it wrong to do?
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Лекција 2 час 4.

Како до подобри одлуки

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: _______________
Внимателно прочитајте ги следните чекори. 

Прв чекор: УТВРДЕТЕ каква одлука треба да донесете.

Втор чекор: РАЗМИСЛЕТЕ околу можностите. Отфрлете ги сите можности што
можат да ве доведат во непријатност. Ако не сте сигурни, запрашајте се:

Трет чекор: ПРЕДВИДЕТЕ ги последиците од секоја позитивна можност. 

Четврт чекор: ИЗБЕРЕТЕ го најдобриот можен пат.

Петти чекор: НАПРАВЕТЕ го она што сте го одлучиле.

Шести чекор: ОДНОВО РАЗМИСЛЕТЕ за сопствената 
одлука. 

Како излезе? Дали следниот пат би донеле инаква
одлука? 

Дали е во согласност со законот, училишните или семејните пра-
вила, или верското учење?
Дали е штетно за мене или за другите?
Дали со тоа ќе ги разочарам моите блиски или оние возрасни што
ми се битни?
Дали е тоа погрешно?
Дали јас би бил/а повреден/а или тажен/на ако мене тоа некој
ми го направи?
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Прв чекор: УТВРДЕТЕ каква одлука треба да донесете.

Втор чекор: РАЗМИСЛЕТЕ околу можностите. Отфрлете ги сите можности
што можат да ве доведат во непријатност. Ако не сте сигурни, запрашајте се:

Трет чекор: ПРЕДВИДЕТЕ ги последиците од секоја позитивна можност. 

Четврт чекор: ИЗБЕРЕТЕ го најдобриот можен пат.

Петти чекор: НАПРАВЕТЕ го она што сте го одлучиле.

Шести чекор: ОДНОВО РАЗМИСЛЕТЕ за сопствената одлука. (Како излезе? Дали следниот
пат би донеле инаква одлука?) 

Лекција 2 час 4.

Одлуки! Одлуки!

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ____________________________ ДАТУМ: _______________
Пополнете ги следните чекори за да повежбате носење позитивни одлуки.

Дали е во согласност со законот, училишните или семејните правила, или верското учење?•

Дали е штетно за мене или за другите?•

Дали со тоа ќе ги разочарам моите блиски или оние возрасни што ми се битни?•

Дали е тоа погрешно?•

Дали јас би бил/а повреден/а или тажен/на ако мене тоа некој ми го направи?•

1. можност:
Предности:
Недостатоци:

2. можност:
Предности:
Недостатоци:

3. можности:
Предности:
Недостатоци:

Мој избор: 
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Прв чекор: УТВРДЕТЕ каква одлука треба да донесете.  

Втор чекор: РАЗМИСЛЕТЕ околу можностите. Погледнете во картичката
Дали ова ќе ми направи проблеми? за да ги офрлите негативните можности.
Наведете неколку позитивни можности. 

Трет чекор: ПРЕДВИДЕТЕ што би можело да се случи за секоја позитивна можност.  

Лекција 2 час 4.

Што треба да направите?
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: _______________
Прашајте родител или некој друг возрасен да ви помогне во пополнувањето
на работниот лист. Заедно прочитајте ги ситуациите и пополнете ги чекорите
со цел да вежбате носење позитивни одлуки. Работниот лист Одлуки! Одлуки!
што го пополнувавте на час може да ви биде од помош. 
Го чуваш шестгодишното братче. Се враќате од продавница и забележуваш
дека во раката има чоколада. Вели дека ја пикнал в џеб дури никој не гледал.
Што треба да направиш?

1. можност:
Предности:

Недостатоци:

2. можности:
Предности:

Недостатоци:

3. можност:
Предности:

Недостатоци:
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Четврт чекор: ИЗБЕРЕТЕ го најдобриот можен пат.

Петти чекор: НАПРАВЕТЕ го она што сте го одлучиле.

Шести чекор: ОДНОВО РАЗМИСЛЕТЕ за сопствената одлука. (Како излезе?  Дали следниот
пат би донеле инаква одлука?)

1. ситуација:

2. ситуација:

Нашиот избор:
Замислете си дека сте го спровеле сопствениот избор. Што мислите, каков би
бил резултатот? Како би реагирал брат ви? Што мислите, какви би биле
последиците?

Мојот избор: 

Лекција 2 час 2.

Потсетување

Одново разгледајте ја ситуацијата што ја наведовте на почетокот од лекцијата.
Се сеќавате на оние кога би сакале да имате повеќе самодоверба? Напишете ги
уште еднаш. Потоа објаснете кои две-три работи би можеле да ги направите
за да стекнете самодоверба во секоја ситуација. 

Како да си помогнам за да бидам посамоуверен во оваа ситуација:

Како да си помогнам за да бидам посамоуверен во оваа ситуација:



26

Лекција 3.
ПОЗИТИВНО УПРАВУВАЊЕ СО ЕМОЦИИ

Чувства! Понекогаш може да
ви се чини дека цел ден ве бом-
бардираат со различни
чувства.  Тоа истовремено
може да биде возбудливо и да
збунува, но нормално е за
ваши години. Доброто е што
можете да научите да си ги
контролирате чувствата.

Кое ви е омиленото возење во луна-парк? Некои бираат „луда железница“.
Тие ги сакаат возбудите и изненадувањата при кревањата и спуштањата –
бавното возење до врвот, па лудиот спуст надолу со сите вртења и преврту-
вања.    
Минувајќи низ адолесценцијата може да искусите една „луда железница“
во сопствените емоции. Постојано се менуваат, а понекогаш и кога најмалку
очекувате. 
Адолесценцијата е време на променливи емоции. Многу е веројатно да
имате поголем распон на чувства од кога и да е претходно. Прочитајте што
кажаа постарите основци: 
„Многу пати моите родители забележуваат како се чувствувам според тоа
како изгледам или како влегувам в соба. Понекогаш ќе ме прашаат што е
работата и дали можат да ми помогнат.  Ќе ми дадат по некој предлог и јас
се чувствувам подобро. Секому му треба некој што се грижи.“  
„Дали знам да се налутам? Нормално. Најдобриот пријател ми вели дека
имам лош табиет, ама се трудам да не го покажувам. Понекогаш ми успева.
Понекогаш, не.“
„Не сакам да чувствувам љубомора, ама понекогаш не можам да престанам.
Си се потсетувам дека треба да сум задоволен и благодарен на она што го
имам. Понекогаш ќе ги затворам очите и составувам список на нештата за
коишто сум особено благодарен. Помага.“
„Кога ќе се спречкам со пријателите или со сестра ми после обично ми е
мака. Никако не можам да се извлечам од лошото расположение. Сакам да
сум повесела.“
„Најмногу ме плашат оние чувства што не ги споделувам со другите.“



1
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Пред сè треба да сфатите дека чувствата и мислите се две различни нешта. Која е
разликата?  Размислете!  Кога ќе почнете да мислите, ќе ја согледате разликата.
Размислувањето ги опфаќа нашите идеи, ставови, соништа и сеќавања. Кога некој
си замислува, тоа значи дека мисли.  Чувствата се различните емоции што ги
имаме, како радост, тага, возбуда, замор, загриженост, страв и инспирација. Ако
знаете да разграничите помеѓу мисли и сеќавања, полесно ќе се разберете себеси
и ќе научите подобро да комуницирате со другите.  
Оваа лекција ќе ви помогне да ги препознаете чувствата и да научите да ги упра-
вувате. Во текот на активностите и дискусијата ќе откриете дека и останатите,
вклучувајќи ги и соучениците, имаат слични чувства! Ќе разговарате и за начинот
на којшто влијаеме врз чувствата и како можеме негативните чувства да ги
преобра зиме во позитивни.  
Ќе научите како со убаво на другите да им покажете дека сте лути или повре-
дени. Така ќе вежбате како да не дозволите и вам, пред да донесете одлука, да ве
обземе лутина. Статијата со наслов „Стресот под рефлектор“ ќе ви понуди на-
чини на коишто ќе можете да се изборите со притисокот што сите го чувствуваме
одвреме-навреме.
Вашето патување низ адолесценцијата може да биде и возење по „лудата желез-
ница“ на емоции. Оваа лекција ќе ви помогне да бидете спремни!

За почеток

Одново прочитајте ги изјавите. Сетете се дека сите имаме чувства и дека за
тоа има убава причина. Запишете ги. 
Напишете две причини зошто е важно да се има чувства. 

Како подоброто познавање на чувствата ќе ви помогне на патот 
низ тинејџерството?



мисла

постапка

емоција 

Ситуација 1

ВрвПадови

ВрвПадови
Мисла Емоција Мисла Емоција

Постапка Емоција Постапка Емоција

Мисла Емоција Мисла Емоција

Постапка Емоција Постапка Емоција

                                    

                                     

                                    

                                     

Ситуација 2
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Лекција 3 час 2.

Падови и подеми  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ: ________________
Во долниот простор наведете две ситуации во коишто младите честопати се на-
оѓаат. Потоа за секоја наведете негативни (падови) и позитивни (подеми)
мисли, емоции и постапки.

За да имате подем, сетете се на овие прашања:
„Каква мисла најмногу ќе ми користи во оваа ситуација?“ 
„Што би можел да направам за да си помогнам себеси и на другите?“



Забелешки

29



30

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ: _______________

Прочитајте ги позитивните изјави и додајте по некоја своја. 

Туѓото мислење за мене не влијае врз тоа што го мислам за себе.

Не греши само оној човек што никогаш ништо не прави. 

Јас сум единствен/а; има само еден/една јас.

Ако сум побавен/на од другите во некои работи, ништо страшно. 

Ќе направам што можам, со она што го имам, онаму каде што сум.  

Не можам да ги променам другите, но можам да се променам себе. 

Проблемите ги сметам за можности. 

Не можам постојано да зависам од другите; некои работи морам да ги завршам сам/а.

Наместо да велам, „камо да“, ќе кажам „ќе биде следниот пат“.

Можам да им помогнам на другите и можам да побарам помош. 

Подготвен/а сум да доживеам и пораз одвреме-навреме.  

Ќе бидам одговорен/а за својот позитивен став. 

Ќе настојувам животот да го живеам како извик, а не како објаснување.

МОЈАТА ПОЗИТИВНА ИЗЈАВА:

Кога животот ќе ви даде лимони, направете лимонада! 

Лекција 3 час 3.

Учење за лимонада 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ: _______________

1. Набројте пет работи што ве лутат кога некој ќе ги направи или каже. 
а.

б.

в.

г.

д.

а.

б.

в.

2. Набројте три физички реакции по коишто знаете дека сте лути. 

Лекција 3 час 3.

Размислување за лутината 



10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

32

Лекција 3 час 5.

„Ти си тинејџер – немаш ти стресови! Имаш журки! Излегувања! Спортување!
Добро, де, може понекогаш ќе се изнервираш... ама сигурно не си под стрес. Воз-
расните се под стрес!“
Дали ова ве потсетува на некој возрасен? Некои мислат дека стресот се појавува
кај луѓе дури во одредена возраст – и дека животот е забавен дури не стасаат на
тие години. О, кога имате за учење, имате некоја мешаница, ве тераат да си ја
средите собата, да чувате деца, чувствувате промени на телото, се секирате
околу расправијата со мајка ви или татко ви, сето тоа предизвикува стрес – без
оглед на годините. Тинејџерите низ цел свет чувствуваат стрес, а понекогаш
дури и повеќе од возрасните.  
За среќа, стресот не мора да ви го исполни животот. Па дури и добро е да чувст-
вувате по малку стрес, верувале или не! Прочитајте го ова за да научите повеќе
за сресот, како најдобро да се изборите со него, околу посебните техники за тоа,
и кому да му се обратите ако животот ви стане премногу стресен. 

Стрес: природна потреба 
Можеби ќе ви изгледа неверојатно, но стресот секому му е донекаде потребен.
Ако не требаше да се бориме со секојдневните работи што нè тераат да размис-
луваме и да реагираме на проблеми, животот би бил прилично досаден. Добар
пример за тоа е летниот распуст. Ако некогаш во август сте седеле и дури и со
мала нестрпливост сте ја очекувале учебната година, сте ги почувствувале по-
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следиците од недостаток на стрес. Ви се здосадува затоа што немате доволно пси-
хичка стимулација – ништо не ве поттикнува да размислувате и да реагирате. Пре-
малку стрес знае да биде исто толку лошо како и премногу стрес, зашто досадата
може да нè растажи или депримира. 
Некои типови стрес не можеме да ги контролираме. Ако некогаш сте се чувствувале
нервозно или ако сте имале напад на паника пред важен натпревар, или настап на
сцена или на претстава, на дело сте го почувствувале внатрешниот аларм на своето
тело – познат и како реакција од типот „бори се или бегај“. До ваквата реакција
доаѓа кога мозокот и телото ви лачат хормони како реакција на нешто што го согле-
дуваат како опасност. Од овие хормони срцето ви чука побрзо, мускулите ви се на-
прегнати, а притисокот ви расте. Дишете побрзо и почнувате да се потите. Може да
почувствувате и мачнина. 
Познато ви е ова? Ако некогаш сте ја имале оваа реакција, не само што не сте сами
туку сте производ на еволуција од милиони години! Дури и кога возат автомобил,
кога разговараат на телефон, кога готват или пазарат, луѓето и понатаму ја имаат
оваа неконтролирана реакција што ги подготвува за голема опасност. Иако денес е
мошне невообичаено човек да се најде во ситуација да бега од големо животно, овој
тип реакција и понатаму постои кај луѓето. Кога телото ви минува низ овие про-
мени, тоа буквално се подготвува за борба со некое животно или за бегство од него.
Или, во модерен контекст, да заигра натпревар (да истапи на сцена) или да побегне. 

Што е хроничен стрес
Реакциите од типот „бори се или бегај“ може да бидат застрашувачки или не-
пријатни, но обично не траат долго. Хроничниот стрес е она за што луѓето обично
зборуваат кога ќе кажат дека се под стрес, но се разликува во неколку сегменти.
Прво, многу е помалку интензивен споредено со реакцијата „бори се или бегај“.
Второ, трае подолго и го „навива алармот“ на телото којшто отпрвин не е баш гла-
сен, но може да се слуша и со денови, недели, па и подолго.  Хроничниот стрес има
врска со долготрајните проблеми, а некои од нив можат да бидат и надвор од наша
контрола. И сериозното заболување може да доведе до хроничен стрес, а исто и пре-
оптовареноста. Многу работи може да предизвикаат хроничен стрес – зависи од лу-
ѓето и од ситуациите. 
Понекогаш е тешко да се препознаат симптомите на хроничниот стрес, зашто тој
често влијае врз телото, па поради тоа некои тинејџери сметаат дека се болни, а не
дека се под стрес. На пример, стресот често предизвикува болки во стомакот, па ти-
нејџерите ќе помислат дека имаат проблем со желудникот. 
Ако имате два или повеќе од симптомите наведени во списокот, можеби имате хро-
ничен стрес.  За среќа постојат многу начини за да се изборите успешно со привре-
мениот и со хроничниот стрес. 



34

Вежбањето претставува одличен начин за тинејџерите (и сите останати!) да се изборат со
хроничниот стрес. Можеби звучи необично – нема да ви се верува дека вежбањето лечи и
главоболка и болки во стомакот. Но кога станува збор за стресот, физичката активност не
само што ви го обликува телото – туку ѝ помага и на вашата глава. Благодарение на ендор-
финот (природна хемиска супстанција што влијае врз сетилната перцепција), вежбањето
произведува чувство на мир и прави убаво да се чувствуваме. Овие супстанции се излачуваат
во нашето тело за време на вежбање и потоа, и се мошне корисни за контрола на стресот.
Аеробните вежби се одлични разбивачи на стресот: бараат длабокот дишење, коешто може
да ви помогне кога сте вознемирени или напнати. Ако не тренирате некој спорт и не сте на-
викнати на многу напор, без гајле. Можете да почнете полека, со прошетки или со возење ве-
лосипед. Секоја активност помага при контролата на стресот – не мора да се држите до
некоја обемна програма за вежбање.

бр. 1 вежбањеОдличен разбивач на стрес

Уште еден делотворен начин да се изборите со стресот е дружба со пријателите. Ако
нешто што го сакате го правите со луѓето што ги сакате, тоа сигурно ќе ви помогне да ја
повратите душевната рамнотежа и благосостојба. А ќе се изненадите и од поддршката на
пријателите, коишто и самите се под стрес! Заедно можете да пронајдете други начини да
го победите стресот, како, на пример, дружба и вежбање. Одете заедно на лизгање, играјте
кошарка, или наизменично вежбајте скокови во базен – сè може да ви помогне во борбата
против стресот.
А ако сте под стрес поради пријател(ка)? Точно е дека во тинејџерските години пријател-
ствата знаат да бидат извор на стрес. Најдобар начин да увидите како би ги надминале
проблемите со пријателите (разговор со родителите може да помогне), е да се насочите кон
нови активности што ќе ви овозможат нови пријателства.

Одличен разбивач на стресот 

Хоби, воншколски активности, клубови:  како и да ги наречете, тие може да ви бидат од-
личен разбивач на стрес. Кога имате активност што ве преокупира и ви дава чувство на
исполнетост, на прав пат сте да воспоставите контрола над стресот. Овие активности
може да ги спроведувате во големи или помали групи, па дури и сами. Вклучете се во
нешто што ќе ви овозможи да се ослободите од напнатоста. Покрај тоа можеби ќе запозна-
ете и нови луѓе и ќе стекнете нови пријателства, што ќе ви помогне дополнително да го
намалите стресот.  

Ако барате идеи што да правите, распрашајте се по училишните секции, по клубовите, и
видете дали нешто ќе ве заинтересира. Активности може да најдете и во вашето верско ок-
ружување. Можете и да волонтирате. Ќе го намалите стресот и ќе му помогнете на светот!
А може и да почнете да се занимавате и со некое хоби – од свирење тромбон до боење
маици.  Што било, сè дури сте среќни и опуштени. 

Одличен разбивач на стрес 

бр. 2 пријателство

бр. 3 активности
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Сте чуле некој да ви рече да вдишите длабоко и изброите до десет? Вежбите за дишење се
засноваат на истиот принцип: Длабокото вдишување и поголемиот внес на кислород
може да ни помогне да се смириме. Овие вежби се посебно добри при стресната реакција
„бори се или бегај“ – ви помагаат да се борите против анксиозноста што се јавува кога сте
на сцена или кога треба да одговарате. Распрашајте се околу различните техники за дла-
боко дишење и релаксација и одберете неколку за проба (имајте предвид дека на почето-
кот може да ви делуваат чудно, но ќе се навикнете!).

бр. 4 дишењеОдличен разбивач на стрес 

Овој разбивач е малку поапстрактен од останатите зашто се однесува на начинот на
размислување, а не на она што можете да го направите. Понекогаш тинејџерите што се
под голем стрес се обидуваат да направат сè и тоа да биде совршено. Овде може да се
примени и оваа техника за разбивање стрес: ни кажува да имаме инакво гледиште на
нештата.   

Инаквото гледиште е важно за да го намалите стресот зашто така ќе согледате дека не е
сè под ваша контрола и не е сè толку важно колку што си мислите. Тоа не значи дека не
треба да ви е гајле за ништо – не би биле луѓе ако барем малку не се грижиме. Но ако се
најдете во многу страшен период или ситуација, помага ако малку умствено се от-
тргнете и размислите за тоа отстрана. 

На пример, ако сте под голем стрес поради тест на училиште, обидете се да се тргнете
од тоа за миг. Дали тестот е навистина толку тежок колку што си мислите? Дури и да не
поминете добро, што е најстрашното што може да се случи? Дали тестот ќе ви го упро-
пасти животот? На крајот, ако некој од пријателите ви е под стрес поради тест, што би
му рекле или предложиле? Понекогаш помага и да си замислиме дека разговараме со
пријател; тоа повторно ни дава инакво гледиште на нештата. Голема е веројатноста дека
за нештата поради коишто сте биле под стрес постои решение – и дека ви се битни во
животот, но не до толку за да се нервирате поради нив. 

бр. 5 гледиштеОдличен разбивач на стрес 
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Кажете не за дополнителен стрес 
Кога сте под стрес природно трагате по начин да се ослободите од него – дури и кога е
нешто нездраво. Некои тинејџери (и возрасни) се борат против стресот преку пушење,
пиење или дрога. Иако тие навидум ве ослободуваат од стресот, бидете сигурни дека
тоа не е така.  Користењето дрога и алкохол може (меѓу другото) да предизвика и де-
пресија и губење контрола – а тоа никако не е рецепт за ослободување од стрес! А дро-
гата, алкохолот и пушењето имаат нешто заедничко: создаваат зависност. Ако сте и под
стрес, борбата против зависноста само дополнително ќе ви го искомплицира животот.

Што да направите ако не можете да го издржите стресот
Иако стресот е нормален дел од животот, понекогаш може да ни биде претешко са-
мите да излеземе на крај со него. Ако неодамна сте минале низ поголеми промени и
сметате дека борбата против стресот ви е премногу, или ако ви е тешко да ги изведете
дури и вообичаените работи како одење на училиште, можеби треба за тоа да пораз-
говарате со некој возрасен.   Родителите можат многу да ви помогнат. Ако мислите
дека не би можеле да разговарате со нив, можете да разговарате со наставникот или со
некој друг возрасен човек од доверба, со педагогот или со свештено лице. Сите можат
да ви помогнат и да ве насочат кому да му се обратите за да се изборите против стре-
сот. Во многу училишта постојат психолози или советници што се посебно обучени да
им помагаат на тинејџерите околу тоа. 

Посебно е корисно да побарате помош од возрасните ако честопати и без некоја по-
себна причина имате стрес во форма на „бори се или бегај“. За тинејџерите е вооби-
чаен проблемот со анксиозноста којашто ги наведува на реакцијата „бори се или бегај“
дури и кога не постои причина за тоа. За среќа, овој проблем лесно се надминува. А на
тинејџерите што се под хроничен стрес може да им се пружи помош, било преку учење
вештини за разбивање стрес или преку поинакво мислење во врска со своите стравови. 

Ако сте под стрес, а имате само половина минута:
Вдишете длабоко низ нос и задржете го здивот неколку секунди. Издишете многу•
бавно низ уста. Повторете неколку пати. 
Вдишете што повеќе воздух низ уста, а потоа издишете полека, како да се издишу-•
вате со олеснување. Не ги кревајте и не ги стегајте рамењата. Повторете неколку-
пати. 

Ако сте под стрес, а имате една минута:
Затворете очи и замислете се на мирно место што го сакате (на пример, на плажа•
или во кревет). Додека си ја замислувате сликата, вдишете длабоко низ нос. Изди-
шете многу бавно низ уста. Замислувајте си го мирното место. По околу една ми-
нута, отворете ги очите. 
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Ако сте под стрес, а имате пет или десет минути:
Легнете на кревет или седнете на столица. Најпрвин насочете се на стапалата. Стегнете•
ги мускулите на стапалата и избројте до пет. Потоа опуштете ги и преминете на след-
ниот дел од телото, сè до лицето. Дишете полека и длабоко додека ги стегате и опуш-
тате сите мускули. Кога ќе завршите, лежете или седете неколку минути и фокусирајте
се на дишењето.
Избањајте се или истуширајте се. •
Слушајте опуштена музика што ја сакате. •

Всушност, стресот и не е така стресен ако на лагер имате информации, идеи и „разбивачи“
на стрес.  Ве повикуваме на списокот да ставите и свои разбивачи на стрес.

Најважно е да запамтите: стресот е природен дел од животот на ова возбудливо патување.
Бидете свесни и подготвени.  И уште еден разбивач на стрес пред да продолжите: 

Издвојте време за СЕБЕ! Уживајте во она што го правите на училиште, со семејството, со
пријателите, сами. Вие сте единствени и вредни. Ценете се и чувајте се СЕБЕ!  

Преземено со дозвола на Nemours Foundation, KidsHealth Division. Дополнителни инфор-
мации за здравствените проблеми на тинејџерите можете да најдете на www.kidshealth.org. 

бр. 6 уживањеРазбивач на стрес 

Како е стресот природен и неопходен во вашиот живот? 

Што се случува при реакцијата „бори се или бегај“? Зошто ја имаме таа реакција? Како
таа ни помага?

Кога реакцијата „бори се или бегај“ преминува хроничен стрес? Што се случува кога нè
мачи хроничен стрес?

Наведете пример за физичко разбивање на стрес? Кои се неговите придобивки? 

Проверка на факти:
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Наведете пример за разбивач на стрес што ги вклучува и другите. Наведете ги неговите
предности. 

Наведете пример за разбивач на стрес што вклучува активности или случувања, и дајте
ги предностите.

Што пишува во статијата за влијанието на алкохолот, цигарите и дрогата врз стресот? 

Што треба да направите  ако почувствувате дека ви дошло премногу и повеќе не можете
да се справите со стресот на здрав начин? 

Зошто мислите дека некои луѓе имаат различно ниво на стрес за исти ситуации? 

Наведете некои начини со коишто можеме да им помогнеме на другите кога се под стрес.

Кој совет би му го дале некому во врска со најдобриот начин за борба против стресот?

Толкување на текстот:
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ЛЕКЦИЈА 4
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
СО ВРСНИЦИТЕ

Пријателствата веројатно ви се многу битни. Но, можеби ќе се запрашате: „Дали во-
општо имам вистински пријатели? Дали на пријателите можам да им ги доверам
моите тајни? Дали ќе ме дружат ако направам нешто глупаво или нешто поинакво
од нив? Дали ќе ме тераат да правам работи што не сакам да ги правам? Дали ќе ме
сакаат ако вистински ме запознаат?“ 
Повеќето на ваша возраст се прашуваат истото. Еве што рекоа некои:

„Сакам да имам добри пријатели, ама често се чувствувам како самотник.
Можеби сè уште ги немам пронајдено правите луѓе. Знам дека постојат
вистински пријатели. Се надевам дека наскоро ќе ги пронајдам.“

„Скоро сфатив дека сум пропуштила многу пријателства зашто луѓето ги
осудував уште пред да ги запознам. Сега познавам и симпатични ми се
многу луѓе.“ 

„Ми пречи кога некои деца се преправаат пред други, или мислат дека
се „премногу кул“ за да разговараат со некои луѓе. Се трудам да бидам
пријатен кон сите.“

„Искреноста е голем дел од пријателството. Ако не можеш да ја кажеш
вистината или ако постојано им збориш зад грб, тогаш што ќе ти е таков
пријател?“ Мора да си добар кон другите ако сакаш и тие да се добри кон
тебе. Мора да бидеш пријател за да имаш пријатели.“

„Со моите пријатели можеш да бидеш тоа што си. Можеш да правиш
грешки.  Тука се кога најмногу ти требаат.“

„Никогаш не очекував дека со најдобрата другарка ќе сме скарани по -
долго од една недела, ама и тоа се случи. Се дружиме веќе десет години.“

„Тешко е да имаш повеќе од еден најдобар пријател, зашто другиот ќе
љубомори.“

„Со другарот отидовме во старото училиште, седевме на лулашките и
муабетевме два часа. Супер беше!“
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Оваа лекција е за пријателството. Ќе ви помогне како да препознаете прав пријател и
ќе ве научи како да стекнете нови. Во текот на разговорот и активностите ќе го раз-
гледате притисокот од врсниците. Ќе дознаете што да сторите и да кажете за да се
изборите за своите верувања и вредности, а сепак да си го зачувате пријателството.

Пријателството, како и билката од семе, расте со љубов и грижа. Бидете пријателот
што сакате да го имате.

Барбара Фаренхорст е авторка на статијата Како да одлучите да бидете пријател по
свој избор. Има напишано тинејџерска книга за пријателството и започна програма
за обука на ученици како советници на своите врсници. Свесна е дека вистинскиот
избор знае да биде тежок кога си под притисок на врсниците. 

Вашето патување низ адолесценцијата подразбира и посебни односи што ги разви-
вате со пријателите. Одвојте време во текот на овие часови да ги препознаете
пријателствата во коишто уживате и коишто ви помагаат да пораснете. И свртете се
– можеби седите до еден добар пријател што допрва треба да го откриете.

ЗА ПОЧЕТОК
Одново прочитајте ги изјавите. Веројатно имате некое одредено мис-
лење за пријателството – и некои прашања. Во долниот простор напи-
шете две прашања околу пријателството. 
1. прашање:

2. прашање:
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Лекција 4 час 2.

Осврт кон пријателството

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ: _______________

За секоја категорија дадете што повеќе одговори.

ПОЗИТИВНО ПРИЈАТЕЛСТВО НЕГАТИВНО ПРИЈАТЕЛСТВО 
Зошто луѓето бираат пријатели што
ги јакнат 

Зошто луѓето бираат пријатели што
ги ослабнуваат  

Работи што позитивните пријатели ги
прават заедно:

Работи што негативните пријатели ги
прават заедно:

Како да излезете од негативно 
пријателство:

Совет: Вистинските пријатели нема да ви речат: „Ќе ти бидам пријател ако...“ 
Вистинските пријатели нема да ве тераат да правите нешто што знаете дека не чини.
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Лекција 4 час 3.

Ситуации со внатрешен притисок 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: ________________
Опишете две ситуации кога внатрешниот притисок може некој ваш врсник да
го наведе да направи нешто штетно. Напишете деструктивна внатрешна по-
рака и конструктивна внатрешна порака наспроти неа.

СИТУАЦИЈА 1: СИТУАЦИЈА 2:

Деструктивна порака што некој во таа
ситуација може да ја има на ум.  

Деструктивна порака што некој во таа
ситуација може да ја има на ум. 

Конструктивна порака што може да ѝ
се спротивстави на деструктивната
размисла. 

Конструктивна порака што може да ѝ
се спротивстави на деструктивната раз-
мисла.  
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Лекција 4 час 4. Информативен лист

ПРАшање
Понекогаш ќе се најдеме во неприлика само затоа што не поставуваме доволно прашања. Кога некој
те охрабрува да направиш нешто што би те довело во неубава ситуација, примени ги трите чекора
за поставување ПРАшања.

ПОСТАВУВАЈ ПРАШАЊА
Поставувајте прашања за да знаете во што се
впуштате. Потоа одлучете дали таквата ситуа-
ција ќе ви предизвика проблеми. Еве што
треба да знаете – или да дознаете преку пра-
шањата:

ИЗБОРИ СЕ ЗА СЕБЕ
Ако одговорот на некое прашање е „да“, вашиот одговор
на притисокот да се приклучите би требало да биде „не“.

ТРАГАЈ ПО ПОЗИТИВНИ МОЖНОСТИ

Треба да знаете кои се позитивните активности и да предложите некои
од нив.  Ако другата личност инсистира на негативна активност, само
тргнете се. Можеби подоцна ќе реши да ви се приклучи. 
Дали е некој паметен се гледа од неговите одговори. Дали е мудар се гледа од
неговите прашања. 
Нагиб Махфуз, добитник на Нобелова награда за литература во 1988 г.

Дали е во согласност со законот, училишните или семејните правила,•
или верското учење?
Дали е штетно за мене и за другите?•
Дали со тоа ќе ги разочарам моите блиски или оние возрасни што ми се•
битни?
Дали е тоа погрешно?•
Дали јас би бил/а повреден/а или тажен/на ако мене тоа некој ми го•
направи?
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ПОСТАВУВАЈ ПРАШАЊА

ИЗБОРИ СЕ И КАЖИ НЕ НА НЕГАТИВНИОТ ПРИТИСОК

ТРАГАЈ ПО ПОЗИТИВНИ МОЖНОСТИ

Кои две-три прашања може да ги постави Маја за да дознае што сака Никола?

Како Никола би можел да одговори на прашањата? 

Дали сметате дека ситуацијава ќе предизвика проблеми?

Ако ситуацијата може да им предизвика проблеми, што би можела 
Маја да одговори?

Кои позитивни активности би можела Маја да ги предложи?

Што треба да направи Маја ако Никола ги одбие предлозите? 

Лекција 4 час 4.

Примена на ПРАшања
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: ________________
На посебен лист хартија опишете ситуација во којашто имало негативен при-
тисок од врсник. Замислете си дека Никола и Маја се во таква ситуација. Опи-
шете како Никола би можел да ја убедува Маја да учествува во нешто без да
објасни што е тоа. Што би можел да каже Никола?
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Лекција 4 час 5.

Како да одлучите да 
бидете пријател по свој избор

БАРБАРА ФАРЕНХОРСТ
Одговорот на Чарли можеби ќе ве насмее. Ама кога ќе пораснете ова може и нема да ви
биде баш смешно. Сега сте во рана адолесценција; работите се испосменети, и уште се
менуваат.  Понекогаш може сте осамени – или уплашени или збунети. Може сте загри-
жени околу пријателството и популарноста. 
Збунетоста и осаменоста се реални. Понекогаш другите може да ви ги занемарат чув-
ствата и да ви речат да не се грижите. Тоа што не ве разбираат ве прави уште поосамени. 
И нормално е. Сите ваши врсници имаат слични чувства и мисли, иако навидум не
е така. Во вакви моменти пријателите може многу да ви помогнат. Затоа секому на
ваша возраст му треба помош да научи како да стане пријателот што другите го са-
каат и бараат.

Изборот пред вас 
Одлуките со коишто младите се соочуваат во секое пријателство спаѓаат во три го-
леми „коша“. Секој кош содржи битен избор што влијае на тоа какви ќе бидете,
какви пријатели ќе имате и што ќе правите во животот. Еден кош е означен со Од-
луки под притисок на врсниците; друг со Одлуки што ве прикриваат или разоткри-
ваат; и трет со Давање и примање одлуки. Секој кош ќе го опишеме поединечно и
ќе предложиме начини за да се изборите за секоја одлука.

Што ќе бидеш кога ќе 
пораснеш, Чарли Браун? 

„Самотник.“

Често се трудиме да се смениме однадвор за да ја стекнеме правата
ознака – „кул“, „популарна“ или нешто слично. 
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Одлуки под притисок на врсниците. 
Пред да бидете во состојба успешно да донесете одлука под
притисок на врсниците, неопходно е да размислите за тоа
кои сте и што всушност сакате. Понекогаш тоа и не е баш
едноставно.  Во секого од нас постојат две личности. Едната
е надворешна – како изгледаме, што носиме и зборуваме
или што правиме. Другата е внатрешната личност што ја
познаваат или гледаат само малкумина.

Во желбата да им се допаднеме на луѓето и тие да нè ценат, многумина се трудат да ја про-
менат својата надворешност и да ја стекнат правата ознака, како „кул“ или „популарен“. Се
трудиме да ги кажуваме соодветните работи, да ја носиме „правата“ облека, па дури и се
преправаме дека знаеме работи што воопшто не ги знаеме, само за да оставиме впечаток.
Некои тоа го нарекуваат глумење или преправање.  

Вие сте внатрешната личност што другите не ја гледаат.  Таа не се менува колку и да го
промените изгледот.  Колку повеќе се доближувате до внатрешното „јас“, толку послични
ќе ви бидат двете личности.

Кој одлучува за вас? 
Вие или пријателите?
Повеќето од луѓето на ваша возраст се плашат да не ги задеваат – или да не ги мислат за
чудни или поинакви. Што ако друштвото ве исмева, ве омаловажува или ве отфрли од гру-
пата? Некои се спремни на сè само да не дојде до тоа. На некои им е толку важно да им се
допаднат на другите што се спремни да дозволат други да одлучуваат наместо нив. Тие го
чувствуваат „притисокот од врсниците“.

Притисокот на врсниците може да има големо влијание. Како функционира притисокот
од врсниците? Ако ги разбереме начините на коишто ни влијае, ќе можеме да му се спро-
тивставиме кога води до штетни ставови и активности. 

Да речеме дека најпопуларниот ученик во класот бара да му ги позајмите белешките за
контролната што ја правите утредента. Ама и вие сакате да учите од нив. Што ќе напра-
вите?  Ако најдобриот пријател сака да побегне од час, ќе побегнете и вие заради пријател-
ството? Што ако сите исмеваат некого? Дали останатите повеќе ќе ве сакаат ако им се
приклучите?  

Да речеме дека родителите ви забраниле да гледате некој филм. Вашите пријатели одат да
го гледаат во сабота попладне. Им кажувате дека не можете со нив, ама ви велат дека ќе го
пропуштите најдобриот филм во годината. Затоа одлучувате „само овојпат“ да ги излажете
родителите и да им кажете дека ќе одите кај другар за да пишувате домашна. И замислете,
дури сте на кино, мајката на пријателот кај кого демек ќе одевте случајно заѕвони кај вашите
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родители. И, на лагата ѝ се куси нозете. Ќе ја загубите довербата на родителите, а со тоа ќе
се подзамислат дали да ви веруваат и за други работи. Преголема цена за еден филм.

Во тие мигови може да ви помогне следното: замислете се зошто вашите „пријатели“ би ве
навеле да направите нешто што не сакате или што знаете дека не треба. Зошто пријате-
лите би ве навеле да си ги лажете родителите, да бидете лоши кон другите, или да бегате
од часови?  Можеби сакаат да бидат повозрасни или покул. И можеби ќе изгледаат важни
ако има кој да ги следи. Можеби воопшто и не ви се пријатели. 

Кога другите сакаат да направите нешто штетно или погрешно заради свои цели, тогаш
ве искористуваат.  Но нема да го прават тоа ако не им дозволувате. Ќе дозволите ли дру-
гите да ве искористуваат или самостојно ќе одлучувате?

Неколку совети околу самостојното одлучување
Ако подлегнете на притисокот на врсниците, може да се случи да ја изгубите почитта од
другите. Никој не ги цени луѓето што лесно ги користат, ги манипулираат или ги притис-
каат.  Тие што ви вршат притисок може некое време да се преправаат дека ви се пријатели,
ама може и да ве отфрлат кога повеќе не сте им потребни.

А што ќе се случи ако на пријателите им речете: „Нема да можам да дојдам на кино во са-
бота. Не ме пуштаат, и не сакам да правам нешто што не смеам.“ Дури и кога мислите дека
родителите се престроги, поубаво ќе ви биде ако ги почитувате нивните правила, отколку
да ги лажете.  

Потребно е многу сила за да избегаме од туѓото влијание. Размислете колкава сила била
потребна во следната вистинска случка. Сè се случило во едно нормално средно училиште
каде што многу ученици постојано се занимаваат со туѓото мислење. Тука, ако сте „некој и
нешто“, припаѓате на некоја група, групата одлучува како да се облекувате, што да правите
и што да зборувате.
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Едно врнежливо утро една девојка тргнала низ школскиот двор со куп
книги. Сигурно била нова, па не ги знаела правилата. Насред дворот се соп-
нала и паднала и книгите ѝ се разлетале насекаде.  Веднаш лавина комен-
тари и смеа. Потоа едно момче ѝ пришло. Како што се приближувало,
смеата полека стивнувала. Ѝ помогнало да стане и да си ги собере книгите.
За тоа време владеела потполна тишина. Потоа, молчешкум, групата по-
лека се разотишла.  Момчето имало храброст да се спротивстави на сил-
ниот притисок од врсниците.

Што би направиле ако тоа утро бевте во групата? 
Што би направиле вашите пријатели?

Можете ли да кажете „НЕ“?
Повеќето одлуки што ги носиме не се толку драматични. Но настануваат од нигде никаде,
кога најмалку ги очекуваме, а понекогаш и немаме доволно време да размислиме. Луѓето
што сакаат сами да одлучуваат и да не подлегнуваат на притисокот на врсниците, знаат
како да изреагираат во такви ситуации. 

Едноставно, искрено: „Не, нејќам“, или: „Извини, не можам“ – може да биде ефективен
начин за спротивставување на негативниот притисок од врсниците. Ако дома повежбате да
ги изговорите овие реченици, ќе стекнете храброст да ги изустите кога ќе биде најпот-
ребно.  

Можете да кажете „не“ на притисокот од врсниците, а сепак да не бидете непристојни, аг-
ресивни или суетни. Најдобар пристап е да бидете самоуверени – мирни и сигурни во
својата одлука за да одолеете на влијанието. Сетете се дека имате право да кажете „не“ и да
очекувате другите да го прифатат тоа.

Секое утро пред училиште сите групи се соби-
раат во дворот, меѓусебно се набљудуваат и раз-
гледуваат што се случува. Никој не минува низ
дворот, случајно да не му се смеат. 
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Дали ќе ги загубите пријателите?
Пријателствата понекогаш треба да се проверуваат. Вистин-
ските пријатели не велат: „Ќе ти бидам пријател ако...“ Вис-
тинскиот пријател вели: „Ќе ти бидам пријател и ќе те
поддржам.“

Ако често не се сложувате со тоа што го прават пријателите,
можеби треба да си најдете пријатели што ќе ве поддржуваат
вас и вашите вредности.

Одлуки што се прикриваат 
или разоткриваат 
Се наоѓате во период кога пријателите ви се најбитни на свет.
Може да се најдете во искушение да му подлегнете на нивното
влијание само за да ги задржите. Но вистинското пријателство
е речиси потполно спротивно од попуштање под притисокот
од врсниците. 

Зошто? Ако попуштите под притисокот може да се случи да
изигрувате нешто што не сте, па и вашето пријателство да
биде лажно. Вистинските пријатели може да си кажат:
„Таков/таква сум. И тоа е тоа.“ Треба храброст за да се избо-
риме за себе и да живееме според сопствените убедувања и
вредности. 

Некои млади толку се плашат да се разоткријат, па градат
цврста „фасада“, како оклоп, само за да се заштитат. Оклопот
ги чува од другите и така се безбедни од критики или исме-
вање.  Многумина што се вообразени или суетни само се пла-
шат да се разоткријат. Тие што изгледаат грубо можеби под
својот оклоп всушност се нежни. 

Зошто мислите дека луѓето го ставаат тој оклоп? Можеби по-
ради заштита. Ако се покажат вистинските тие, мислат дека
ризикуваат дали да бидат прифатени или отфрлени. Но ако
го прикриваат тоа што се, што имаат за возврат?
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Како на другите им се 
прикажуваме себеси?
Битно е дали ќе се прикриете или разоткриете. Разоткрива-
њето често е првиот чекор да се воспостави вистинско
пријателство. Сега ќе ви објаснам што се подразбира под

разоткривање.  

Ако ги наброите особините на еден пријател, веројатно ќе кажете дека пријателот е некој
кому можете да му верувате и со кого можете отворено да разговарате. Тоа е личност што е
подготвена да ви се отвори.

Сите имаме чувства за коишто разговараме речиси со секого – дали ни се допаѓа некој нас-
тавник, филм, песна. 

Имаме и чувства за коишто не ни се зборува често – тоа се стравовите, срамот или разоча-
рувањето, па и гордоста или радоста. Честопати ги прикриваме чувствата што нè збуну-
ваат или што нè мачат. 

Отвореното искажување чувства одредува дали некој ни е познајник или пријател. Овие
чувства се суштината на тоа кои сте вие. Кога ги споделувате, давате дел од себе! 

Нормално, покрај споделувањето чувства, и други нешта, ги зближуваат пријателите. Исти
интереси и вештини или хоби се исто толку битни во пријателството. Пријателите ги спо-
делуваат забавните авантури и долго разговараат за сè, и сакаат да минуваат време заедно.

Пружање и примање пријателство
На сите ни се потребни пријатели, и не само да си ги задоволиме своите потреби туку и да
се чувствуваме помалку осамени. Не е лошо ако поради тоа сакаме пријатели. Но ако само
тоа е причината за пријателства, тогаш ние ги искористуваме луѓето. Вистинските
пријателства подразбираат давање, грижа и наоѓање за другите. Еден начин да се оствари
пријателство е да се пружа без да се очекува нешто за возврат.  

Знам дека тоа е така зашто сум им помогнала на стотина млади да се поврзаат со други
лица преку советувањето со врсници што го водам.  Преку оваа програма учиме како да
помагаме и меѓусебно да се поддржуваме, да вежбаме вештини за ефективно слушање и да
покажеме дека се грижиме едни за други. Имам видено многу ученици што заеднички
врсничкиот притисок го преобразувале во врсничка поддршка. Еве еден вистинит и живо-
писен пример:
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Глорија не беше допадлива девојка. На почетокот од обуката за совету-
вање со помош на врсници прозборе околу многубројните проблеми.
Имала малку пријатели, дома ситуацијата била многу лоша, и не се са-
кала себеси. Иако редовно одеше кај советник, никако да се ослободи
од тоа чувство на тага. Бев многу загрижена, ама си ќутев. 

Како што минуваа часовите, кај Глорија почнав да забележувам про-
мена. Нешто се случуваше. И, на нашиот последен час открив што. И
другите ученици во групата ја увиделе потребата на Глорија. Без да
знам се организирале и секојдневно контактирале со неа, дури и за ви-
кенди. Ѝ се јавувале за да видат како е, или на одморот застанувале по
ходниците да си поразговараат.  На крајот од курсот Глорија ѝ кажа на
групата колку тоа ѝ значело. Рече дека немало да успее да не беа нејзи-
ните пријатели. Сега чувствува дека животот ѝ има смисла. 

Луѓето на ваша возраст може многу добро да ја почувстуваат потребата
на другиот. Можат да научат да даваат. А можете и вие. 

Овие тринаесетгодишници покажаа дека луѓето на ваша возраст добро знаат да ги
почувстуваат туѓите потреби. Можат да научат да даваат. А можете и вие. За да по-
чнете не ви е потребен курс за советување преку врсници. Потребна ви е волја.  
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Како да бидете добри пријатели?
Што ќе станеш кога ќе пораснеш? 
„Добар пријател што ме сака, што создава мислење за мене според моите вредности и
спремен е да ги сподели чувствата со другите.“ Дали е тоа вашиот одговор? Се надевам
дека е.

Во африканската држава Гана постои голема статуа на раце што држат јајце. Пораката е
ако раката го држи јајцето премногу лабаво, тоа ќе падне и ќе се скрши. Но ако го држи
премногу силно, јајцето ќе се згмечи и ќе пукне. 

Од статуата можеме да научиме за пријателството. Треба да бидеме посебни луѓе што на
другите ќе им пружаат заштита и поддршка за пријателството што го развиваме. Одлу-
чете каков пријател би сакале да имате како поткрепа. А потоа самите станете таков човек. 

Проверка на факти:

Кои се трите „коша“ за одлуки во пријателството? Зошто се важни?

Што, според авторката, е „разоткривање себеси“ во пријателството?

Зошто е потребно да даваме за да стекнеме пријатели? 

Што, според авторката, е притисок од врсниците? Зошто смета дека прити-
сокот од врсниците станува проблем? 



6

7

8

5

53

Толкување на текстот:
Зошто сметате дека врсниците си вршат притисок за да направат нешто што би
можело да им предизвика проблеми?

Кои се предностите од носење одлуки според сопствена процена, наместо според
притисокот од врсниците?

Зошто сметате дека Барбара Фаренхорст вели дека „вистинското пријателство е
речиси потполно спротивно од попуштање под притисокот од врсниците“?

Кои аспекти од пријателството се значајни поради коишто треба 
да се заштити и поддржи?

Не ни е толку потребна помошта на пријателите колку што ни е потребно да бидеме
сигурни во нивната помош тогаш кога  ќе ни затреба.

-Епикур, старогрчки филозоф 
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Лекција 4 час 6. Информативен лист

Работен лист ОДЛУКА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: _______________

Работниот лист пополнете го во пар.

Опишете го проблемот онака како што го гледате.
Личност 1:

Дозволете различни мислења.
Личност 2:

Листа на можни решенија. 
(Не наведувајте незаконски или штетни решенија.)

Уважете ги само решенијата што 
се прифатливи за сите.

(Прецртајте ги сите неприфатливи решенија во претходниот чекор.)

Карактеризирајте ги преостанатите 
позитивни решенија.  

(Кои се предностите и маните на секое од нив?)

Активирајте се во насока што е најприфатлива за сите. 
Како успеа решението (или: како да знаете кое решение е успешно)?
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Лекција 4 час 6.

Потсетување
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: _______________
Присетете се на двете прашања за пријателството што ги напишавте на почето-
кот од лекцијата. Одново напишете ги подолу, но овојпат дајте ги и одговорите.
Применете го наученото во текот на активностите и дискусијата во рамките на
оваа лекција. Ако сè уште не сте сигурни за одговорите, разговарајте околу пра-
шањата – со пријател!

1. прашање:

Мој одговор:

2. прашање:

Мој одговор:
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Лекција 5 час 1.

Планирање проект во групата

ЛЕКЦИЈА 5: 
ЈАКНЕЊЕ НА СЕМЕЈНИТЕ ОДНОСИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: _________________
Додека го планирате проектот во својата група следете ги чекорите. 

Имиња на членовите на групата:

Вештина што ќе ја претставиме:

Одберете водач на групата што ќе ви помогне за организација на проектот, и запис-
ничар што ќе ги запишува идеите.
Водач:

Записничар:

Прв чекор:
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Втор чекор

Трет чекор

Четврт чекор:

Смислете четири или повеќе начини на коишто некој ваш врсник ќе може дома да ги
примени вештините на групата.

Записничарот ќе ги запише идеите на посебен лист хартија.

Смислите како во петминутна презентација би ги опишале своите идеи: Дали тоа би го
извеле преку скеч? Со список или поголем лист? На еден или два хамера? Поезија, рап-
песна или стрип? Разговарајте околу можностите и одберете една што ќе ги заинтере-
сира учениците, а да може да се спреми дента. Опишете што ќе прави вашата група:

Подгответе ја презентацијата што групно сте ја избрале во третиот чекор (изработка на
хамер, вежбање скеч, итн.). Вашата група ќе презентира во текот на следниот час. 
Опишете ја својата улога во проектот:
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Лекција 5 час 2.

Примена на вештините дома

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ: _______________
Водете белешки за презентациите на другите.

На родителот или на некој друг возрасен поставете му ги следниве прашања: Забеле-
жете ги одговорите.
Која од овие вештини си ме видел/а да ја применам?

Кои од овие вештини би сакал/а да применувам почесто?

Користењето на богатството е подобро од имањето.
- Фернандо де Ројас, писател

Вештина
Како сè можеме да 
ја употребиме оваа вештина:

Вештина
Како сè можеме да
ја употребиме оваа вештина:

Вештина
Како сè можеме да 
ја примениме оваа вештина:

Вештина
Како сè можеме да
ја примениме оваа вештина:

Вештина
Како сè можеме да 
ја примениме оваа вештина:

Вештина
Како сè можеме да
ја примениме оваа вештина:



Лекција 6.
ПРАВИМЕ ЗДРАВ ИЗБОР

Адолесценцијата е време за нови искуства – и нови можности. Некои може да
имаат врска со притисокот да користиме дрога. Неколку ученици споделија
размислувања за ваквите притисоци:

Зошто луѓето користат дрога? Можеби си мислат дека од дрога ќе им биде по-
добро – или дека ќе бидат подобри. Можеби мислат дека е кул, или дека ќе из-
гледаат постаро, или дека така ќе се опуштат. Проблемот е што луѓето кои ќе
западнат во проблеми со дрога обично на крајот многу се каат. Оваа лекција
ќе ви помогне да размислите околу предностите од здрав избор и не-
користење дрога. 

Ќе разгледате на кој начин дрогата, како тутун, алкохол и•
марихуана, може да влијае врз животот на младите. 
Ќе размислите и за влијанијата и притисоците што пот -•
тикнуваат користење дрога. 
Ќе вежбате како да се спротивставите на притисокот да•
користите дрогаа, да се изборите со стрсот и да носите
одлуки во тешки ситуации. 
Ќе разговарате за начините на коишто можете да се заба-•
вувате со пријателите и да споделувате интересни искуства. 

„Слушам како некои зборуваат – па дури и се фалат – како користат дрога,
ама повеќето мои другари сметаат дека тоа е глупаво. Не знам што да
кажам!“

„Мама порано ми веруваше и ми дозволуваше многу работи. Ама кога ме
фати како пушам трева, довербата исчезна. Сега одвај ме пушта да одам
некаде. На некој начин и не ја кривам.  Знам дека ја изневерив.“

„Никогаш немам пробано цигара – а верувајте ми, ме терале. Ама моите
вередности се посилни од какви било притисоци на забавите. Добрите
пријатели нема да ве тераат да правите нешто што не ви чини.“ 

„Не користам дрога зашто знам што може да се случи. Брат ми долго време
не беше добар поради дрога. Сега е среден, ама на сите дома ни направи
многу проблеми. Никогаш не сакам да бидам како него!“
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За почеток
Прочитавте што рекоа младите за притисокот да користат дрога. Во долниот
простор напишете еден пасус со вашето мислење за овие негативни притисоци.
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Лекција 6 час 2.

Анкета: Што мислиш? (САД)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: _______________
Упатство: Прочитајте го секое прашање и напишете своја процена. Настав-
никот ќе ви ги открие реалните проценти. 

1. Колкав е процентот на ученици што тврдат дека до
шестнаесеттата година испушиле барем една цигара?
(Истражување на ЕСПАД за 2011 г.)

2. Колкав е процентот на ученици што ја испушиле
првата цигара пред 13. година од животот?
(Истражување на ЕСПАД за 2012 г.)

3. Колкав е процентот на тинејџери што се пушачи, а велат
дека кога повторно би бирале не би запалиле цигара?
(Светска здравствена организација, 1998)

4. Колкав процент на тинејџери попрво би се дружеле
со непушачи отколку со пушачи?
(Центар за контрола на болести – ЦКБ, „Информации 
што треба да се знаат“, 2000) 

5. Колкав е процентот на ученици што барем еднаш во
животот испиле алкохолен пијалак?
(Истражување на ЕСПАД за 2012 г.)

6. Колкав е процентот на ученици на 16 години што испиле
барем еден алкохолен пијалак во последните 12 месеца? 
(Истражување на ЕСПАД за 2012 г.)

Колкав е процентот на ученици што барем еднаш во живо-
тот се напиле?
(Истражување на ЕСПАД 2012 г.)

8. Колкав е процентот на ученици што барем еднаш во
животот пробале нелегална дрога (марихуана или хашиш,
амфетамин, ЛСД или друго халуциногено средство, крек,
кокаин, екстази, хероин, магични печурки, инхаланти...)?
(Истражување на ЕСПАД 2012 г.)

9. Колкав е процентот на ученици од прво одделение
пријавиле употреба на други психоактивни супстанции, а
да не е марихуана или хашиш?
(Истражување на ЕСПАД 2012 г.)

Твоја 
процена Реалност
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Лекција 6 час 3.

Пушење: Како младите стануваат зависни

. Позитивен став кон пушењето: 
Оваа фаза започнува ако децата и адолесцентите под влијание
на медиумите, родителите и пријателите развијат ставови со
коишто се одобрува пушењето.

Повремена употреба: 
Другата фаза започнува кога младите за
првпат ќе пробаат цигара или електронска
цигара. Иако имаат непријатно искуство, и
понатаму пушат, зашто, на пример, сакаат
да изгледаат постари. 

Редовна употреба: 
Во третата фаза, пушењето или џвакањето тутун
кај младите преминува во навика и него го повр-
зуваат со уживање и забава во друштво.

Зависност: 
Во последната фаза повеќе не пушат од забава зашто стану-
ваат зависни, па сега доживуваат фрустрации, порив за ци-
гари, и се мачат кога ќе се обидат да ги остават. Повеќето
пушачи стануваат зависни во текот на адолесценцијата.
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Лекција 6 час 3.

За пушењето

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: _____________
Прочитајте ги информациите под бројот што го добивте. Потоа напишете
една убедлива причина против употребата на тутун во однос на следните
аспекти:

Вашето здравје и физичката подготвеност

Вашиот изглед 

Вашето влијание врз другите 

Вашите пари 

Вашата независност 

Причини поради коишто не пушите:
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Лекција 6 час 3.

За пушењето

1. Состојки што не се споменуваат во рекламите
Секој пат кога ќе запали цигара, пушачот во својот организам внесува над 4.000 хемиски
супстанции. Кога ќе издиши, многу од штетните супстанции остануваат во белите дро-
бови.  Меѓу нив се катранот, којшто предизвикува рак и ги обложува белите дробови, адик-
тивната супстанција никотин и отровниот гас јаглерод диоксид којшто го зазема местото на
кислородот во крвта.

2. Заостанување 
Пушачите не се физички подготвени како непушачите. Поради намаленото ниво на кисло-
род, нивното срце мора поинтензивно да чука. Поради тоа побрзо се уморуваат, често каш-
лаат и бргу се задишуваат.

3. Посебно дејство врз младите 
Бидејќи младиот организам е во развој, пушењето може да го ограничи растот и функ -
цијата на белите дробови. Младите пушачи се послабо физички подготвени од непуша-
чите и имаат проблеми со дишењето, напади на кашлица, свирење на градите и повеќе
други здравствени проблеми. Од 1.000 пушачи, околу 500 (половина) умираат од заболу-
вања поврзани со пушење. 

4. Тешко дишење 
Пушачите го вдишуваат лепливиот катран којшто е сериозен причинител на рак. Катранот ги
обложува воздушните торбички во белите дробови, ги стврднува и го отежнува дишењето.
Пушачот што дневно пуши по една кутија цигари годишно вдишува цела чаша катран. 

5. Зависност:
Скоро сите што пушат по извесно време стануваат зависни. Никотинот што се вдишува е
една од најадиктивните познати супстанции. Тој стигнува до мозокот за само неколку се-
кунди и предизвикува хемиски промени што предизвикуваат желба за уште. Откако ќе се
створи зависност, пушачот се чувствува непријатно кога ќе престане дејството – и мора од-
ново да пуши за да ја избегне непријатноста. Компанијата за цигари „Филип Морис“ не-
одамна призна дека додава амонијак во цигарите за да ствараат уште поголема зависност.  

6. Рана зависност 
Колку е лицето помладо кога ќе пропуши толку е поголема веројатноста за посилна завис-
ност. Откако ќе станат зависни, само мал процент од нив успеваат да се откажат. Многу
адолесценти што досега испушиле само 100 цигари тврдат дека би сакале да престанат, но
не можат. 
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7. Кашлање 
Само една цигара може да ја запре функцијата на влакненцата (цилии) што ги обложуваат
дишните патишта и од телото ја исфрлуваат мукозата, нечистотијата и бацилите што ги
вдишуваме од воздухот.  Со време пушењето ги уништува влакненцата, па единствен
начин пушачот да ги прочисти дишните патишта е да кашла и кашла.

8. За срцето 
Откако никотинот, главната супстанција на тутунот, ќе стаса до крвотокот, срцето ја за-
брзува својата работа и чука дополнителни 10 до 25 пати во минута.  Поради тоа што нико-
тинот ги стеснува крвните садови, што го покачува крвниот притисок, пушачите во многу
поголем процент стануваат подложни на срцеви и мозочни удари. 

9. Губење на сетилата 
Пушачите со време делумно ги губат сетилата за вкус и за мирис. Тоа се случува толку
бавно, што тие одвај забележуваат. По некое време пушачите повеќе не можат да почувст-
вуваат мирис и вкус како некогаш.

10. Изгледот на пушач
Пушењето може да влијае на изгледот на луѓето и на тоа како се чувствуваат. Пушењето ос-
тава дамки на забите и на прстите и може да предизвика прерано стареење на кожата.  Би-
дејќи кожата на пушачите не прима доволно кислород, може да добие т.н. „пушачко лице“.
Со стареењето се создаваат длабоки бори околу устата и очите. Кожата на пушачите може
да биде сува и жолта.
11. Мирисот на пушач
Пушачите имаат здив и облека што мириса на чад. Поради тоа што хемиските супстанции
во тутунот ја иритираат слузокожата во устата, лицата што пушат или џвакаат тутун имаат
проблеми со гингивата, а тоа предизвикува и лош здив.

12. Борба за воздух
Чадот од цигарите може да предизвика белодробни заболувања што го отежнуваат дише-
њето.  Таложењето на катранот од чадот ги оштетува воздушните торбички во белите дро-
бови.  Бидејќи тие не можат да се поправат или заменат, лицата со емфизем на белите
дробови може остатокот од животот да го поминат со цевки за дишење, борејќи се за воз-
дух. 

13. Повеќе стрес, наместо помалку
Пушењето на пушачите им го обезбедува неопходното ниво на никотин за телото да се
опушти, но тоа е само привремено. За неколку минути дејството престанува, а на пушачите
им треба нова цигара. Ако не запалат уште една цигара се чувствуваат непријатно, анкси-
озно и под голем притисок. 
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14. Шанси за рак
Ракот на белите дробови е 25 пати почест кај пушачи споредено со луѓе што не пробале ци-
гара. Причинител е катранот, којшто го иритира белодробното ткиво сè додека не стане
канцерозно.  Колку е лицето помладо кога ќе започне да пуши, толку е поголема веројат-
носта подоцна во животот да развие рак. 

15. Чадот и околината
Пушењето може да им пречи на другите и да предизвика иритација на очите, кашлање,
главоболка и алергиска реакција. Чадот се вовлекува и во нивната облека. 

16. Пушењето е штетно и за другите 
Кога пушачот ќе запали цигара, и лицата околу него го вдишуваат чадот. Истражувањата
покажуваат дека е голема веројатноста жените непушачи на мажи пушачи да добијат рак
на белите дробови од чадот што го вдишуваат. И децата на пушачите почесто се разболу-
ваат.  Често имаат настинки, воспаление на ушите, астма и инфекција на белите дробови, и
повеќе отсуствуваат од училиште од останатите деца. 

17. Пушење за двајца 
Трудницата што пуши внесува и никотин и јаглерод диоксид во крвотокот на нероденото
дете.  Како последица, детето може да се роди со ниска телесна тежина, тешкотии во дише-
њето и здравствени проблеми. 

18. Дејство врз забите и гингивата
Долгогодишните пушачи имаат зголемен ризик да ги изгубат природните заби, да им се
расипуваат забите и да имаат сериозно заболување на гингивата. Кај младите пушачи
може да се јават рани симптоми на овој проблем.

19. Изчезнување во магла
Голем дел од парите на пушачите исчезнуваат во магла. Секојдневното купување цигари со
време достигнува илјадници денари. Пушачите трошат и повеќе пари по лекари. А кога ќе
се разболат, поголема е веројатноста да им затреба скапа болничка нега.

20. Скапа навика 
Пресметајте го отприлика неделниот, месечниот и годишниот трошок за кутија цигари и
известете ги останатите ученици за износот. Потоа предложете подобар начин како ти-
нејџерите да си ги потрошат парите. 
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21. Забрането за пушачи!
Бидејќи пушачите им пречат на другите, на многу места пушењето се забранува. Во пове-
ќето ресторани пушачите мораат да седат на посебни места, а, пак, во авионите пушењето
не е дозволено. Во хотелите постојат посебни соби за пушачи, а на многу работни места
сега не смее да се пуши. 

22. Пожари 
Пушачите може случајно да се повредат себе или другите или да настрадаат во пожар.
Голем број пожари во домовите и на отворено ги предизвикуваат невнимателни пушачи
што заспиваат со цигара или ако ја фрлат неизгасена. 

23. Скратен пат до зависност
Иако некои млади мислат дека тутунот што не се пуши (тутун за џвакање) е побезбеден од
другиот, тоа не е точно. Со џвакање тутун во организмот се внесува повеќе никотин отколку
со пушење. Корисниците може многу брзо да станат зависни, а може и да им биде потешко
да се откажат отколку на пушачите. Тие што џвакаат тутун десет или повеќе пати дневно
внесуваат иста количина никотин како и тие што ќе испушат една до две кутии цигари. 

24. Проблеми со устата 
Шеќерот во тутунот за џвакање може да предизвика сериозно крвавење на забите, а
зрнцата во тутунот може да ја оштетат забната глеѓ. Силните хемиски супстанции може да
предизвикаат повлекување на гингивата и клатење на забите. Соковите од тутунот исто
така делуваат врз сетилото за вкус, и тоа за слатко или солено. 

25. Проблеми со изгледот 
Покрај здивот и дамките на забите, корисниците на тутун за џвакање често имаат потемен
јазик и на облеката имаат дамки од плукање. 

26. Рак на устата 
Тутунот за џвакање содржи супстнации што може да предизвикаат рак на устата, усните и
грлото. За само неколку недели усните и гингивата може да распукаат и да прокрвават, а
во устата се појавуваат болни бели дамки.  
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Лекција 6 час 5. Информативен лист

Не сте вие криви. Алкохолизмот е болест на зависност. Членот на вашето
семејство и понатаму користи дрога поради болеста, а не затоа што не ве сака.

Сфатете дека е природно да чувствувате лутина, вина или срам.
Членовите на семејството може да се чувствуваат различно поради пробле-
мите што се јавуваат од употребата на алкохол.  Но, кревање раце, обвину-
вања или закани не помагаат – само ја влошуваат состојбата. 

Имајте на ум дека не можете да решите нечиј проблем со
алкохолот. Можете на лицето да му кажете дека сте загрижени, но немојте
да се обидувате да го затскривате проблемот со лаги или преправање. Кажете
му на лицето дека постои стручна помош кога ќе се реши на тоа. 

Разговарајте со возрасен на којшто му верувате.  Човек од до-
верба, како родител, наставник, свештеник, училишен психолог, младински
водач или тренер, може да ви помогне да сфатите што чувствувате. Ако сте фи-
зички или сексуално злоставувани, кажете му на тој човек што се случува со цел
злоставувањето да запре. Можете да разговарате и со други млади што се борат
со слични проблеми во семејството, може и во група за поддршка на млади.  

Водете сметка за себе. Побарајте ја потребната помош и поддршка за
да продолжите со својот живот. Вклучувајте се во забавни нешта, како музика,
спорт и младински групи. Ако не можете да го промените однесувањето на
другите, можете да направите нешто позитивно за себе.
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Лекција 6 час 5. Информативен лист

Факти за алкохолот 

Што е алкохол?
Алкохолот е „спуштач“, односно депресив што ги забавува телесните

функции.
Аалкохолот влијае врз пораката што стигнува до мозокот и ја

намалува способноста за говор, размислување и движење.
На малолетниците со закон им е забрането да купуваат

или да консумираат алкохол поради проблемите што
може да ги предизвика кај младите. 

Како алкохолот влијае на организмот?
Луѓето реагираат различно на алкохол. Како ќе се
однесуваат кога ќе го внесат зависи од возраста,
големината, тежината – и испиената количина.

Луѓето реагираат различно на алкохол. Како ќе
се однесуваат кога ќе го внесат зависи од возраста,
големината, тежината – и испиената количина.

не можат јасно да размислуваат и да расу-•
дуваат
ја губат контролата над емоциите и лесно•
знаат да се расплачат, скараат или степаат
зборуваат смешни и неразумни работи и се•
посрамотуваат

Алкохолот влијае на координацијата: 
луѓето што пијат прекумерно...

може да загубат рамнотежа и да се сопнат•
зборуваат неразбирливо•

реагираат успорено, лошо гледаат и тешко го•
контролираат движењето 

Алкохолот влијае на тоа како луѓето се
чувствуваат: ако пијат прекумерно...

се чувствуваат депресивно•
имаат главоболка, чувствуваат замор, жед, стомачни•

проблеми
повраќаат•

губат свест•
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Како алкохолот влијае на другите? 
Поради склоноста кон расправии, тепање или посрамотување, тие што пијат често се•
без пријатели.
Трудниците што пијат може да им наштетат на своите бебиња. •
Семејни проблеми, разводи и насилство се честа појава во семејствата со алкохоличари.•
Возачите што пијат се причинители на многу сообраќајни несреќи. Дури и кога не се•
пијани, тие може да бидат опасни поради бавната реакција, слабиот вид и губењето
контрола. 
Тепачките, насилните злодела, самоубиствата и половина од убиствата имаат поврза-•
ност со алкохолизмот. 

Дали сте знаеле? 
„Доброто поднесување алкохол“ и отсуството на симптоми на•
пијанство може да укажуваат на проблеми со алкохол.
Третина од возрасните не пијат воопшто; половината пијат поретко•
од еднаш месечно.  Повеќето тинејџери исто така не пијат. 
Чаша вино, чашка жесток пијалак, шише пиво, нискоалкохолно•
пиво или друг таков пијалак содржат скоро иста количина алкохол. 
Дури и умерената употреба на алкохол може да предизвика инте-•
ракција со лековите и да предизвика заболување, повреда и смрт. 
Постојат бројни извори на помош во заедницата наменети за ли-•
цата што имаат проблем со алкохолот и за нивните семејства, како
што е организацијата на Анонимни алкохоличари и специјализи-
раните здравствени установи за лекување од алкохолизам. 
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Лекција 6 час 5.

Што е вистина?

Што е вистина? 

Што е вистина? 

Што е вистина? 

Што е вистина? 

Што е вистина? 

Што е вистина? 

Што е вистина? 

Што е вистина? 

Што е вистина? 

Што е вистина? 

9. мит: „Кога пиеш се чувствуваш повозрасно.“

8. мит: „Само затоа што некоја е трудна не значи дека не треба да пие.“

7. мит: „Луѓето се позабавни кога пијат.“

6. мит: „Сè дури пијам пиво а не жестоко, нема гајле.“

5. мит: „Моја работа е дали многу пијам.“

4. мит: „Пиењето е начин да се вклопам во друштво со врсници.“

3. мит:

2. мит: „Пиењето влијае речиси на сите подеднакво.“

1. мит: „Кога пијам имам повеќе енергија.“

10. мит: „Ај напи се нешто, ќе ти биде поарно.“

„Може да возам. Испив по некое пиво, и секогаш си знам кога ќе
испијам повеќе од што треба.“

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: _______________
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Лекција 6 час 6. Информативен лист

Алкохолот и младите: 
што треба да знаете

Алкохолот речиси ми го уништи животот.
Почнав да пијам со пријателите, зашто
сакав да бидам кул. Пиев за да се на-
пијам... и правев глупости кога бев пијана.
Сега се обдувам да се вратам на стариот
живот, но не е лесно со бебе. Ива

Многу пиев уште од средина на основно и
цело средно. Сега имам 18 години и си
размислувам за сето загубено време.  Изгу-
бив шест години од животот што никогаш
не можам да ги вратам.  

-Никола

Не пијам зашто нејќам да ги имам маките и
проблемите од алкохол и дрога.  Нејќам да си
имам проблеми дома, да си го удрам автомо-
билот или да направам нешто што ќе ме пос-
рамоти. Убаво ми е без дрога. 

-Петар

Алкохолот може да влијае на физичкиот развој.
Адолесценцијата е време на брз развој.  Поради тоа што мозокот, нервниот систем, поло-
виот систем и црниот дроб сè уште се развиваат, младите се особено чувствителни на штет-
ното дејство на алкохолот. 

Алкохолот може да влијае на социјалниот развој. 
Алкохолот може да влијае на односот со другите, на реакциите кон нови предизвици и на
стекнувањето самодоверба.  Тие што користат алкохол за да не се срамат, за да уживаат на
забави или да се соочат со тешки ситуации, може никогаш да не ги научат вештините не-
опходни кога ќе созреат. 

Алкохолот може да го зголеми ризикот од зависности. 
Поради тоа што младите сè уште се во развој и се чувствителни на алкохол, тие што пијат
како тинејџери имаат поголема можност да станат зависни од алкохол – алкохоличари – од
оние што ќе почнат да пијат по полнолетство. 

Алкохолот може да предизвика многу проблеми во животот. 
Поради влијанието врз размислувањето и самоконтролата, младите што пијат имаат пого-
лема можност да имаат проблеми за коишто подоцна ќе жалат – бременост, полово пренос-
ливи болести, сообраќајни несреќи, расправии со семејството и пријателите, и депресија. 
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Лекција 6 час 6.

Ситуации:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _________________________________ ДАТУМ: _______________

Следниот викенд ќе ми дојде друштво за да играме игри. Еден другар сака да
донесе пиво и да пие дури мајка ми не е дома.

Ако му дозволам, какви проблеми може да си имам?

Кој би бил добар начин да ја решам ситуацијава?

Следната недела сакам да одам на фудбалски натпревар. Тато може да ме од-
несе, ама после е на работа, па не може да ме земе по натпреварот. Другарка ми
ми вели дека брат ѝ може да не донесе. Знам дека ќе пие. 

Каков проблем може да имам ако одам дома со брат ѝ на другарка ми?

Кој би бил добар начин да ја решам ситуацијава?

(Смислете сопствена ситуација, прашања и решенија)

Ситуација 1:

Ситуација 2:

Ситуација 3: 
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Лекција 6 час 7. Информативен лист

Цигари и алкохол 
Рекламни пораки 

Пријателство, забава и прослава. Овие реклами прикажуваат луѓе што ги користат произ-
водите во друштво на привлечни пријатели што сакаат да се забавуваат.

Порака: Овој производ ќе ве направи популарен и битен е за добра забава. 

Еве неколку начини како рекламите за алкохол и цигари ги убедуваат луѓето дека пиењето
и пушењето ќе им го поправат животот. 

Природа и опуштање: Овие реклами своите производи ги претставуваат како освежувања
што им помагаат на луѓето да се опуштат и да уживаат во убавината на природата. 
Порака: Овој производ е природен и според тоа и здрав – ќе ви помогне да се опуштите и да
се чувствувате пријатно.
Женски сексапил. Овие реклами прикажуваат слаби привлечни жени што го користат про-
изводот за да ги покажат женските особини.

Порака: Од овој производ ќе изгледате слаби, ќе ви помогне да се изразите како жена и ќе
бидете привлечни.

Машки сексапил. Овие реклами прикажуваат силни машки модели што го користат произ-
водот за да ги покажат машките особини.

Порака: Овој производ ќе ве направи посилни, ќе ви помогне да се изразите како машко и
ќе бидете попривлечни.

Ризик. Овие реклами својот производ го поврзуваат со возбудливи активности како авто-
трки или алпинизам. Укажуваат на тоа дека луѓето што го користат производот се аванту-
ристи, физички се спремни и не се плашат од ризици. 
Порака: Ако го купите производот ќе покажете дека сте авантуристи и дека мислите со
своја глава.

Физичка подготвеност и здравје. Овие реклами прикажуваат луѓе што го користат произво-
дот за време на спортски натпревари. Со цел производот да го поврзат со физичка подготве-
ност и здравје, производителите на алкохол и тутун често спонзорираат спортски активности. 

Порака: Младите, здравите и активните луѓе го користат производот без никаков проблем. 

Популарност. Овие реклами прикажуваат дека тие што се „шик“ ги користат нивните производи.

Порака: Ако не го купите овој производ ќе бидете отфрлени, нема да бидете во тек со трендо-
вите и нема да сте модерни.

Сјај и префинетост. Овие реклами прикажуваат елегантни, добро облечени луѓе што го ко-
ристат производот. 
Порака: Ако го купите производот и вие ќе бидете – или ќе изгледате – богато, сјајно и ценето.

Повторување. Името на даден производ се појавува на различни места – во продавници,
списанија, на спортски натпревари, облека – и со тоа производот станува многу познат. 

Порака: Ова е сигурно добар и популарен производ. 
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Лекција 6 час 8. Информативен лист

Марихуана: што треба да знаете
Марихуана е дрога што во англискиот јазик има скоро 200 називи. Најчести кај нас се „трева“,
„гане“ и „ганџа“. Марихуаната обично се пуши во рачно свиткана цигара што се нарекува
„џоинт“. Таа делува на мозокот само неколку минути од пушењето. Дејството може да биде
различно, зависно од личноста. Некои се опуштаат; други запаѓаат во состојба на полусон
или транс. 

Марихуаната може да влијае врз вашите мисли и постапки.

Марихуаната може да влијае на вашите односи со другите. 

Марихуаната на неколку часа ја забавува мозочната активност, делува на памтењето, говорот,•
расудувањето и брзината на реакција.  
Дел од хемиските супстанции се задржуваат во телото и по неколку недели.   Користењето•
големи количини или секојдневното користење го ослабува вниманието, ги отежнува уче-
њето и памтењето. Корисниците може и да стекнат зависност и таа да им биде потребна за
да се чувствуваат нормално.

Поради намалената контрола, корисниците на марихуана подоцна може да се каат или да се•
срамат од своите постапки. Се наоѓаат во поголема опасност да бидат искористени. 

Корисниците на марихуана може да ја загубат довербата и почитта кај своите родители и•
пријатели, и да бидат лош пример за помладиот брат или сестра.

Корисниците на марихуана најчесто се дружат со лица што исто така користат дрога.•

Користењето марихуана поради надминување на срамежливоста, стекнување пријатели или•
избегнување на проблемите, може да го отежне учењето вештини неопходни во зрелоста.

Марихуаната може да влијае на вашиот раст и развој. 
Користењето марихуана може да предизвика замор. •
Користењето марихуана може да влијае на вашето здравје и да предизвика болести, исто како и•
цигарите. 
Користењето марихуана може да доведе до прејадување и прекумерна тежина. •
Користењето марихуана може да влијае врз хормоналниот раст и половите органи. •

Марихуаната може да влијае на вашата иднина. 
Купувањето, употребата, поседувањето и продажбата марихуана се забранети со закон.
Проблеми што може да настанат поради користењето марихуана:

проблеми со законот;•
нарушување на угледот;•
губење на довербата кај другите;•
губење на привилегии;•
истерување од спорткиот тим, и слично.•
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Лекција 6 час 9. Информативен лист

Како да се заложиме за себе

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: ___________________

Охрабрете се со лична порака:
„Можам да постапам правилно.“•
„Не мора да правам исто како другите.“•
„Имам попаметна работа од тоа да си го упропастувам животот со дрога.“•
„Сакам да ја зачувам довербата кај семејството.“•
„Можам да избегнам лоши ситуации.“•
„Можам да се изборам со оваа ситуација – и ќе ми биде драго што ќе успеам!“•

Други идеи?

•

Цврсто изговорете ја својата одлука.•
Бидете кратки и не се извинувајте. •
Повторно одбијте ако е потребно.•

Ако ви е непријатно, избегнете ја ситуацијата и оддалечете се.  Вистинските пријатели добро
ви мислат и сакаат да сте здрави и среќни.

За тој/таа што ве притиска:
Едноставно одбивање:

„Не, фала.“•
Причина:

„Не, фала. Не (пушам, пијам, користам дрога).“•
„Не, ѝ ветив на мајка ми дека нема да пијам.“•

Одложување: 
„Не сега, фала.“ •

Подобар предлог:
„Не, фала. Не е тоа за мене. А да свртиме кошарка?“•

Второ одбивање:
Ти реков не. Те молам, остави ме со тоа.“•

Други идеи?
•

Ако си под притисок да користиш дрога...
1. чекор: Раскрстете со внатрешниот притисок 

2. чекор: Раскрстување со надворешниот притисок  

Како да одбиете некој што ве притиска



1

2

3

4
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Лекција 6 час 11. Информативен лист

Управување со стрес
Сите сме под стрес. Тоа е нормална реакција на животните грижи, проблеми и прити-
соци.  Иако можеби не сте секогаш во можност да ја контролирате причината за стрес,
МОЖЕТЕ да ги контролирате сопствените реакции. Еве што можете да сторите:

Опуштете се за да можете да размислувате со бистра глава.•
Обидете се следното:
вежби со длабоко дишење и за опуштање;•
физичка активност како шетање, трчање или кошарка;•
слушајте музика, избањајате се или истуширајте се, гледајте ТВ, читајте, поиграјте•
си со миленикот;
хранете се здраво;•
спијте многу;•
правете нешто забавно во друштво.•

Други идеи??

Соочете се со она што ви предизвикува стрес.
Ако има повеќе причини, составете список.•

Занимавајте се со она што можете да го промените или контролирате.
Охрабрете се (речете си „ќе бидам добро“ или „и другпат било вака, ќе успеам“).•
Ментално вежбајте како би ја решиле ситуацијата.•

Ако ви треба помош, разговарајте со некој возрасен.
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Лекција 6 час 12. Информативен лист

КАКО ПОЗИТИВНО ДА ГО ИСКОРИСТИМЕ 
СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ
Позитивните активности се забавни, интересни и се задоволителен начин да се мине сло-
бодното време. Исто така ви помагаат да стекнете нови интереси и вештини, самодоверба и
блиски пријателства со луѓето што се грижат за вас.

Еве некои предлози што може да ги испробате со пријателите или со некој возрасен:
Куглање 

Риболов 

Шетање/планинарење

Возење ролери

Бесплатен концерт на отворено

Дресура на куче

Тренирање спорт

Планирање „авантуристички ден“ во сабота и истражување некое место 
каде што не сте пошле

Сезонски пропусници за фудбалски натпревар на локалната екипа

Возење скирол 

Миниголф 

Направете слатки или колачи со забавен изглед – и поделете ги со некого 

Испланирајте собир и неколку натпреварувања:

во редење и соборување домина;•
во процена на бројот на предмети во тегла;•
во правење кула од карти.•

Подгответе театарска претстава во соседството

Направете изложба на домашни миленици од соседството

Помогнете им на постарите соседи да го изнесат ѓубрето, да ги соберат лисјата, да го про-
шетаат миленикот или да го измијат автомобилот 

Направете споменар за помладиот брат или сестра

Волонтирајте во локалната хуманитарна организациија или во организација за заштита на
животни

Соберете играчки за децата што живеат на улица

Соберете искористени книги и дајте ги во некоја болница, пензионерски 
дом, предучилишна установа или прифатилиште за бездомници

Посетете старо лице во пензионерски дом

Направете трка со препреки за помладите деца од соседството

Направете „саем за забава“ за деца
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Забелешки
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ЛЕКЦИЈА 7
ПОСТАВУВАМЕ ЦЕЛИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ 

Сите имаме соништа и надежи. Прочитајте што велат за тоа вашите врсници.

„Понекогаш се прашувам каква ќе биде иднината. Со кого ќе се омажам? Каде
ќе живеам? Дали ќе бидам среќна? Понекогаш се возбудувам, но понекогаш и
се плашам што може да биде.“

„Овие денови се трудам да добијам добри оценки, да се попра-
вам во тенис и да си го контролирам темпераментот.“

„Планирам да научам многу работи за автомобили и мотори за
да станам автомеханичар и да имам свој сервис.“

„Признавам – многу јадам нездрава храна. Сакам да престанам, ама немам
цврста волја.“

„Се надевам дека ќе завршам факултет и дека ќе биде добро и ќе имам кариера.
Мислам дека ќе мора многу да се потрудам за да добијам добри оценки и да
заштедам пари.“

„Сакам да правам многу работи – од пеење, сликање и проучување животни,
до фудбал. Којзнае дали ќе го правам ова за дваесет години.“

Како да бидеме среќни во животот? Скоро секој што постигнал многу
морал вредно да работи. Олимпискиот тркач напорно тренира со часови,
често сам, со цел да се подготви за трката. Гитаристот мора да вежба кога
другите излегуваат. Балерината секојдневно работи за да го истегне и из-

вежба своето тело.  Примерниот ученик вложува посебен напор за да има
најдобри оценки. 

„Што сакам во животот?“ „Што ќе станам?“ Проучувањето на овие пра-
шања може да ни помогне да откриеме повеќе за себе. Понекогаш одгово-

рите откриваат едно чудо работи за нашите мисли
и чувства. Понекогаш едно прашање раѓа нови пра-
шања, особено кога гледаме кон иднината.

Во текот на оваа лекција ќе научите како да поставу-
вате цели. Овие цели може да бидат од заработка на
повеќе пари до учење нови вештини. Активностите и дискусиите ќе
ви помогнат да ги усовршите своите способности во борбата против
нормалните разочарувања и предизвиците со коишто ќе се сретнете
на патот до целта.
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Овој дел од вашето патување низ адолесценцијата е за вашите надежи и
соништа. Уживајте во патувањето!

За почеток

Прочитајте ги следните три мислења. Изберете го она со коешто најмногу се
сложувате.  Објаснете кои делови ви имаат смисла, а кои не. 
Мислење 1: Нема поента младите да си поставуваат цели. Има премногу ра-
боти што се надвор од наша контрола. Треба да почекате и да видите што ќе
се случи во животот, а не да планирате однапред. 
Мислење 2: Треба да поставувате цели и да се трудите да ги остварите. Ако
наидете на проблеми, треба да запрете и да си поставите нова цел. Менувајте
ги целите дури не ја најдете онаа што ви е остварлива.
Мислење 3: Треба да откриете што сака вашиот пријател и да си ја поставите
истата цел. Така можете да чекорите заедно кон целта.

Најмногу се сложувам со мислење бр. __________. Еве зошто:

Не се сложувам со мислењето за коешто пишував затоа што:
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Лекција 7 час 1.

Класифицирање на целите

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ: ________________
Ставете ги целите од претходните работи листови во соодветните рубрики.
Додадете и краткорочни и долгорочни цели на коишто работите или коишто
сакате да ги остварите. Потоа напишете ја намерата за секоја цел. На пример,
ако краткорочната цел е „повеќе да внимавам на час“, намерата може да биде
„за да научам што повеќе“.
Моите краткорочни цели: Намера:

Моите долгорочни цели: Намера:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: _________________
Препишете ги своите цели од работниот лист Класифицирање на целите за да
се види кога отприлика ќе ги остварите.

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

СРЕДНО УЧИЛИШТЕ

КРАЈ НА ТИНЕЈЏЕРСТВОТО 

ДВАЕСЕТТИ ГОДИНИ

ПОДОЦНА ВО ЖИВОТОТ

Животен пат
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Лекција 7 час 2. Информативен лист

Растеме и си поставуваме цели

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ: ________________
Применете ги првите пет чекора од процесот на поставување цели за ситуа-
циите во вашата група.
1. Наведете ја намерата и целта:
Намера

Цел 

4. Поставете си временска рамка 
Означете кога ќе го остварите секој чекор и конечната цел.

СЕГА  РОК ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛТА

5. Изградете систем за поддршка 
Набројте ги другите луѓе што може да ви помогнат во остварување на целта.

Следуваат два чекора што не можете да ги исполните сега: 
6. Прегледајте го планот и, ако е неопходно, променете го.

7. Прославете го сопствениот успех.  

2. Набројте ги чекорите што ќе ги преземете за да си 
ја остварите целта:

1.

2.

3.

3. Разгледајте ги евентуалните препреки и можностите за нивно надминување:
ПРЕПРЕКИ РЕШЕНИЈА



85

Лекција 7 час 3.

Ти можеш – краткорочна цел 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: _________________
Пополнете ги следните полиња.

1. Наведете ја намерата и дајте реална краткорочна цел:
Намера

Цел 

4. Поставете си временска рамка 
Означете кога ќе го остварите секој чекор и конечната цел.

СЕГА  РОК ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛТА

5. Изградете систем за поддршка 
Набројте ги другите луѓе што може да ви помогнат во остварување на целта.

2. Набројте ги чекорите што ќе ги преземете
за да си ја остварите целта:

1.

2.

3.

3. Разгледајте ги евентуалните препреки и можностите за нивно надминување:
ПРЕПРЕКИ РЕШЕНИЈА
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Лекција 7 час 3.

Ти можеш – краткорочна цел 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: _________________
Пополнете ги следните полиња.

1. Наведете ја намерата и дајте реална краткорочна цел:
Намера

Цел 

4. Поставете си временска рамка 
Означете кога ќе го остварите секој чекор и конечната цел.

СЕГА  РОК ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛТА

5. Изградете систем за поддршка 
Набројте ги другите луѓе што може да ви помогнат во остварување на целта.

2. Набројте ги чекорите што ќе ги преземете
за да си ја остварите целта:

1.

2.

3.

3. Разгледајте ги евентуалните препреки и можностите за нивно надминување:
ПРЕПРЕКИ РЕШЕНИЈА


