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МОДЕЛ ЗА ЧАС ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРА-
МАТА ВЕШТИНИ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈА
Часот во рамките на програмата Вештини за адолесценција претставува еклектичен
модел заснован на работата на голем број истражувачи и практичари. Моделот се
заснова на следните начела за учењето:

Учењето е насочено кон цел.•

Поради тоа што учениците се поотворени за учење кога се запознаени со•
неговата цел, наставниците ја изнесуваат целта на часот и причините зошто се
изучуваат дадени вештини и знаење. 

Учењето претставува поврзување на новите информации со претходното•
знаење. 

Дискусијата и активностите на учениците им помагаат да воспостават врска•
помеѓу постоечкото знаење и новите информации. 

Учењето се одвива во фази, засновајќи се и на повторување. •

Спиралната организација на програмата овозможува обнова и утврдување нови•
вештини и знаења. 

Развојот влијае врз учењето. •

Содржината, пристапот и темпото на секој час се прилагодени за потребите на младите
адолесценти. 

ЧЕТИРИТЕ ФАЗИ НА ЧАСОТ
Во центарот на моделот на часот стои ставот дека учениците се активни учесници
коишто самите го придвижуваат процесот на своето учење, и тоа на природен начин,
врз основа на вродената љубопитност. Нагласокот е на интеракцијата, којашто е клучен
елемент во поврзувањето на младите со училиштето (Hawkins, 1999). Работејќи
здружено, младите учат концепти, вежбаат размислување и социјални вештини, и
откриваат корисна соработка при остварување на своите цели. Четирите фази од секој
час на учениците им овозможуваат да изградат знаење и искуство, да усвојат нови
информации, да го вежбаат наученото, и да размислуваат и применуваат нови
концепти и знаења во различните нови ситуации.  

ПРВА ФАЗА: ОТКРИВАЊЕ 
Цел: Откривање на она што учениците го знаат за дадена тема. 

Наставникот покажува воодушевување од темата, го стимулира интересот на
учениците, демонстрира активно слушање и уважување на различните ставови, и врши
процена на знаењето на учениците за темата. 

Примарни наставни стратегии: отворени прашања, одговарање преку афирмација,
размислување на тема. 
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ВТОРА ФАЗА: ПОВРЗУВАЊЕ 
Цел: Поврзување на постоечкото знаење за темата со нови информации и вештини.

Заради претставување на новите знаења и вештини, како и на моделите за нивна
правилна употреба, се користат кратки објаснувања, примери и/или демонстрации.
Дополнителниот материјал, ресурсните листови, информативните листови, статиите
и текстовите на учениците им помагаат подобро да ги сфатат концептите. 

Примарни наставни стратегии: презентирање, подготовка на модел, водење дискусија.

ТРЕТА ФАЗА: ВЕЖБА 
Цел: Вежбање нови вештини со помош на наставникот и размислување околу тоа што
се изучува. 

Учениците ги вежбаат новите информации или вештини во контексти што носат
одредено значење и коишто ним им имаат некакво значење. Наставникот внимателно
ја следи активноста со цел учениците да ја разберат информацијата, односно
вештината, и да можат соодветно да ја применат. Преку обработка на прашања на
повеќе нивоа наставникот овозможува примена на вештините, интеграција на знаењата
и резимирање на главните идеи. 

Примарни наставни стратегии: работа во група, водење вежби и прашања за
размислување.

ЧЕТВРТА ФАЗА: ПРИМЕНА 
Цел: Примена на новата информација и/или вештина на нови ситуации. 

Преку водење дневник учениците ја разгледуваат примената на нови концепти во
своето секојдневие. Дополнителните активности даваат можност за понатамошна
примена и разговор со некој возрасен, дома или на училиште.  

Примарни наставни стратегии: писмени задачи, активности за примена, разговори со
возрасни, и предавачи на часовите.
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ПОЗИТИВНИ СТРАТЕГИИ НА ЧАСОВИТЕ

ПОДГОТОВКА ЗА ВОДЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Покрај информациите и искуствата од
работилницата за обука во рамките на
програмата Lions Quest, предлозите во
продолжение може да ви помогнат да се
подготвите за водење на програмата.   

Пред да почнете со предавање, прочитајте•
ја целата лекција.   Така ќе знаете дали ќе
треба дополнително да се подготвите.  Ќе
можете и подобро да си ги планирате
задачите, да подготвите материјал за
учениците, да направите планови за
распустот и да планирате проекти. 

За некои часови ќе биде потребно однапред да ја договорите посетата на час на•
луѓе од заедницата или на стручњаци.  Учениците или другите наставници
може да ви помогнат да пронајдете луѓе што би можеле да ги викнете.  Групите
што се програмски сродни со Вештини за адолесценција може да ви помогнат да
најдете такви луѓе.

УРЕДУВАЊЕ НА УЧИЛНИЦАТА 
За да обезбедите поголемо учество, учениците нека седат така што ќе можат меѓусебно
да се гледаат. Кога клупите се групирани атмосферата е поопуштена, а групата е
покомпактна.

ВОДЕЊЕ ДЕЛОТВОРНИ ДИСКУСИИ 
Делотворните дискусии може на учениците да им помогнат во утврдување на
наученото, да размислат што тоа претставува за нив, и да го применат во секојдневието.
Многу прашања во рамките на програмата се формулирани со Што? Зошто? Како?:

Што научивте? •
Зошто мислите дека тоа е важно?•
Како можете да го искористите наученото?  •
Еве неколку совети за водење дискусија:•
Правете паузи. Откако ќе поставите прашања, избројте до седум. Ако никој не•
одговори, преформулирајте го прашањето. 
Служете се со отворени прашања за да поттикнете дивергентно размислување.•
Отворените прашања подразбираат описен одговор и не можат да се одговорат со
„да“ или „не“. Тие ги охрабруваат учениците да ја прошират својата размисла, да
поставуваат хипотези околу можностите, и да разгледуваат алтернативни
решенија. 

Програмата Вештини за адоле -
сценција направи голема промена во
мое то училиште.  Се промени сама -
та атмосфера во училиштето.  Кога
ја спроведовме програмата дра -
стично се намали бројот на проблеми
со дисциплината, а тоа мене значи-
телно ми ја олесни работата.

– Директор на училиште во Мичиген.
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Затворени прашања поставувајте кога сакате да проверите дали е јасно или да•
утврдите факти. Еве два примера за затворени прашања: „Што значи поимот
надворешен притисок?“ „Како марихуаната може да влијае врз здравјето на
младите?“
Водете се според одговорите на учениците. Слушајте внимателно што кажуваат и•
следното прашање конципирајте го според понудените одговори. 
Кога е можно, прифатете што повеќе одговори. Кога прифаќате различни•
одговори уважувате различни ставови.  Но задолжително исправете ги
погрешните информации. 
Овозможете им на учениците простор за различни одговори. Своето согласување•
или несогласување може да го искажат откако ќе кренат рака. Одговорите може
да ги дадат во пар или во група, а понекогаш и да ги напишат. Користете тактика
„размислување, спарување, претставување“ со што ќе ги наведете учесниците
само да размислуваат околу прашањата, да поразговараат во парови, а потоа да
дискутираат со целото одделение. 
Поттикнете ги срамежливите ученици, така што повремено ќе ги повикувате по•
име.  Секој има право да не одговори, но ако за нив покажете посебен интерес, тоа
ќе им ја зајакне самодовербата. 
Спарете ги срамежливите ученици. Кога ќе стекнат самодоверба во пар или во•
помала група, полесно ќе истапат и во голема група. 
Од зборлестите ученици побарајте помош да ги поттикнат другите да се јавуваат.•
Кажете, на пример: „Стефан, ајде да видиме што мисли Ненад за тоа!“

ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРИВАТНОСТА 

Избегнувајте дискусии што може да нару-
шат нечија приватност. Кажете им на уче-
ниците дека некои теми, како на пример
семејните проблеми, контроверзни мо-
рални прашања и други чувствителни
теми, не се теми за разговор на час. 

Ако некој отвори лична тема, потсетете го/ја дека за тоа не се разговара пред целото
одделение. Со нив разговарајте насамо, и поттикнете го ученикот околу тоа да пораз-
говара со родителот. Доколку тоа не бива, постапете според насоките на училиштето
во однос на упатувањето ученици на разговор кај педагог, социјален работник или пси-
холог (за некои информации, како сомневање за физичко или сексуално злоставување,
постои законска обврска за пријавување на надлежните). 

РЕАГИРАЊЕ НА НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 
Ако забележите дека некој ученик не учествува на соодветен начин во работата, обрнете
му внимание наместо да го игнорирате. Вклучете ги учениците во решавање на пробле-
мите.  Кажете: „Изгледа некому не му се допаѓа оваа активност. Како би можеле часот да
му го направиме попријатен?“ Утврдете дали постои потреба да се изнесат дополнителни
или појасни правила на однесување. 

Задолжително избегнувајте теми што
може да нарушат нечија приватност.
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Истиот ден поразговарајте со ученикот надвор од
часот и објаснете му ги вашите очекувања.  Охраб-
рете го ученикот да го искаже своето негодување и
да понуди предлози. Договорете се околу следните
чекори, со евентуални последици доколку таквото
однесување се повтори.  Нагласете дека учениците
мора да преземат одговорност за своето однесување.
Не смеете да дозволите еден ученик да го расипе ис-
куството на другите.  Затоа на ученикот дајте му важни задачи во одделението. Обрнете
му внимание на позитивен начин. 
Ако некој ученик не си ја сработува домашната задача, размислете околу начинот на од-
несување. На првиот час на учениците објаснете им ги критериумите за оценување.  За-
должително водете сметка за работните листови, за читањето текстови и водењето
дневник, и гледајте и тие да имаат удел во крајната оценка. 
Иако учениците имаат право да не учествуваат во дискусиите, некои може да го злоупо-
требат тоа право. Со овие ученици поразговарајте насамо. Појаснете им ги очекувањата
и последиците од таквото однесување. Објаснете им дека минималниот критериум е да
видите некаков доказ дека си ја исполниле задачата. 
Наставниците од програмата Lions Quest мора да знаат како на часовите да ги поврзат
структурата, неформалниот пристап и флексибилноста. Од една страна треба да бидат
водачи што ќе даваат поткрепа, а од друга, почитувани авторитети. 
На часовите од програмата Вештини за адолесценција атмосферата е динамична, уче-
ниците непрекинато учествуваат во процесот на учење, а наставникот – иако несомнено
го води процесот – истовремено има претстава за потребите на учениците и усвојувањето
знаење.

ПОСТАВУВАЊЕ ПРАВИЛА НА ИГРА 
Првата задача на наставникот во рамките на
програмата Вештини за адолесценција е
креирање и одржување позитивна атмосфера во
којашто учениците ќе водат заемна грижа и ќе се
чувствуваат пријатно додека учат. На вториот час
од првата лекција тие ги поставуваат правилата
на игра и така ќе можат да се чувствуваат
пријатно додека учат. Ако сакате можете да
додадете и некое свое правило. Откако ќе ги
поставите правилата на игра сосе последиците од
нивното непочитување, нека останат истакнати
до крајот на програмата.  

Учеството во поставувањето правила и носењето
одлуки им помага на учениците да се сметаат за
„предводници“ на процесот, и така поголема е
веројатноста да ги почитуваат правилата. Но,
можеби ќе се јави потреба да им предочите како да
се однесуваат и да оставите простор за примена на
правилата уште пред да почнат целосно да ги
почитуваат. 

На часовите од програмата
Вештини за адолесценција атмо -
сфе рата е динамична, учениците
непрекинато учеству ваат во про -
це  сот на учење, а наставникот –
иако несомнено го води процесот
– истовремено има претстава за
потребите на учениците и усвоју -
вањето знаење.

Првата задача на наставникот во
рамките на програмата Вештини
за адолесценција е креирање и
одржување позитивна атмосфера во
којашто учениците ќе водат заемна
грижа и ќе се чувствуваат
пријатно додека учат. 

Нагласете дека учениците
треба да преземат одго -
ворност за своето однесување.
Не смеете да дозволите еден
ученик да го расипе
искуството на другите. 
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Додека на своите ученици им помагате да се договорат околу правилата на игра, имајте
на ум дека постојат начини на однесување на наставникот преку коишто успешно ќе
се води часот.    Го опфаќаат следното:

јасно дефинирање на прифатливо и неприфатливо однесување;•
следење на однесувањето на учениците и брзо реагирање на неприфатливо•
однесување;
доследност во спроведувањето на договорените мерки за неприфатливо•
однесување; и
следење на напредокот на ученикот низ проверки и брз одговор на задачите.•

РЕАГИРАЊЕ НА ПРАВОТО НА УЧЕНИКОТ ДА НЕ
УЧЕСТВУВА ВО ДИСКУСИЈАТА 
Едно од правилата на игра би требало да биде право на неучество во која било дискусија
каде што се зборува за нивните ставови и искуства. Во атмосфера на заемна почит и
доверба повеќето ученици ќе сакаат да земат учество. Правото на неучество треба да се
нагласи уште на почетокот од курсот и потоа често да се споменува.

На пример, можете да кажете: „Кој сака да почне? Да ве потсетам дека секој има право да
не каже ништо...“ Појаснете дека правото на неучество не се однесува и на
задолжителните задачи и проекти. Од учениците можете да побарате да ви покажат дека
си ја завршиле задачата. 

ИГРАЊЕ УЛОГИ И ВОДЕНА ПРИМЕНА НА ВЕШТИНИ
Фазата ВЕЖБА од секој час честопати опфаќа играње улоги и водена примена на
вештини.  Еве неколку совети за ова да ви успее:

Воспоставете безбедно окружување. Потсетете ги учениците дека не е страшно да•
погрешат во примената на дадена вештина. Суштината е заеднички да вежбаат и
да учат.  Не дозволувајте им едни со други да се понижуваат или исмеваат.
Јасно наведете ја целта за применувањето вештини. Потрудете се учениците да•
сфатат дека целта е да се совладаат вештините, а не да се усвои негативно
однесување. 
Најпрвин направете модел на вештини. Секогаш пред да почнат да вежбаат•
покажете им соодветен модел за примена на вештини. Прашајте ги дали сфатиле
како се употребуваат вештините и дали се чувствуваат подготвени да ја применат
со други ученици. 
Однапред утврдете кои ситуации ќе ги користите во водената вежба. Иако•
учениците може да дадат свои предлози, вие треба да ги одберете само оние
ситуации што одговараат во контекстот на учење. 
При водење на вежбата дајте јасни афирмативни повратни информации.•
Веднаш по вежбата од учениците побарајте да ги препознаат делотворните
одговори.   Потоа понудете ги своите јасни повратни информации околу
соодветната употреба на вештини.
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АКТИВНОСТИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ
ПОЗИТИВНА АТМОСФЕРА  
Следните активности претставуваат уште еден начин на групата да ѝ  се помогне да се
запознае и да изгради соработка. Воведете ги во текот на курсот, а потоа со учениците
разговарајте за наученото од активностите. Тие програмата ќе ја дополнат со уште една
позитивна димензија. 

ДРУГАРСКИ СИСТЕМ
Учениците нека си го напишат името и датумот на раѓање на картичка за белешки,
и нека наведат уште 15 нешта што сакаат да ги прават или да ги имаат околу себе.
Картичките нека ги преклопат и нека ги стават во сад. Секој ученик потоа нека из-
бере по една картичка, а ученикот чија картичка е извлечена ќе биде негов/нејзин
„таен другар“.

Во текот на курсот учениците би требало да прават пријателски нешта преку коишто
ќе им помагаат на тајните другарчиња, но истовремено нема да им го откриваат иден-
титетот. Можат да им подарат по некој подарок, но да не го купуваат. Можат да си оста-
ваат пораки во Другарската пошта (кутија или фиока во училницата.) Тајните другари
на крајот од курсот ќе си се кажат кои се.

За да спречите непријателски пораки, Другарската пошта нека биде кај вас, а еднаш
или двапати неделно на крајот од часот разделувајте ги пораките. 

ЅИД НА СЛАВНИТЕ
Поканете ги учениците да носат слики на важни луѓе или настани од својот живот и
направете „Ѕид на славните“. Сликите да бидат од родители или други членови на се-
мејството, пријатели, наставници, историски личности, настани или славни личности
(за последната категорија можете да поставите ограничувања). Сликите исто така би
требало да покажуваат некаква цел што ја оствариле луѓето на нив. Кажете им на уче-
ниците во две-три реченици да дадат опис на сликата.  Разговарајте околу сличностите
и разликите меѓу учениците. 

НАПРАВЕТЕ КАЛЕНДАР
Организирајте ги учениците во 12 групи и секоја група на лист хартија нека направи
лист за еден месец од календарот. Секој член на групата нека напише некој значаен
датум или настан во текот на месецот што го спроведува неговата група. Календарот
нека им овозможува и на другите ученици да додаваат битни датуми и семејни про-
слави, и да споделуваат важни датуми од својот живот. 

РАЗМЕНА 
Последните пет минути од часот издвојте ги за размена, време кога учениците би мо-
желе да поразговараат за нештата што им значат. Учениците можеби ќе сакаат да раз-
говараат за постариот брат што си доаѓа дома од студиите, за новиот миленик, за некој
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успех, добра оценка, неопходна услуга, пријател што се сели или за некое разочарување.
Охрабрете ги останатите внимателно да слушаат, да ги пофалат успесите и да ги под-
држат оние што доживеале некакво разочарување. 

Напомена: Не ги поттикнувајте учениците да зборуваат за лични или семејни про-
блеми што не се соодветни за јавна дискусија.  Ако ученикот сака да пораз-
говара за некое лично прашање, разговарајте насамо.  Ако е потребно,
следете го правилникот што пропишува упатување на ученикот на пона-
тамошно советување. 

Кога учениците меѓусебно ќе се навикнат може да треба времето да го ограничите на
една минута. Ова време за размена може да го издвојувате во даден ден од неделата, но
дозволете им да побараат неколку минути и кога било во неделата.

ПРОСЛАВА
На учениците разделете им неколку картички што може да ги пополнат како што са-
каат, а коишто ќе даваат опис на значајни настани и успеси. Одредете посебно место
каде што ќе можат да ги истакнуваат картичките. 

Прославите може да содржат:

нивни успеси;•

постапка или успех на некоја друга личност што заслужува внимание;•

посебни семејни прослави или традиции;•

родендени.•

КУТИЈА ЗА ПРАШАЊА 
Поставете кутија за прашања и именувајте ја со некое духовито име. Охрабрете ги уче-
ниците да напишат анонимни прашања и да ги стават во кутијата. 

На учениците објаснете им дека во текот на разговорот на час ќе одговараат на пра-
шања.  Ако некои прашања се приватни, не ги дискутирајте на час. Наместо тоа, можете
на учениците да им помогнете да пронајдат поддршка на некое друго место, на пример
од родителот или училишниот психолог. 

ПЛАНИРАЈТЕ ПИКНИК 
Направете план да одите кај некого, или во парк по часови, на дружење или пикник.
Организирајте ги учениците во групи каде што ќе смислите игри или активности и за-
куска.



10

СПИСОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАВАТА
Во овој список има голем број стратегии за делотворно управување со наставата. 

КОГА ГО ВОСПОСТАВУВАМ ФИЗИЧКОТО ОКРУЖУВАЊЕ
ВО НАСТАВАТА:

Просторот го уредувам со пристап насочен кон учениците. •
Седењето е организирано така што учениците ќе се гледаат меѓу себе. •
Се трудам огласната табла и истакнатата содржина да ја отсликува•
разновидната етничка припадност на моите ученици. 

КОГА ВОСПОСТАВУВАМ ПРИЈАТНА АТМОСФЕРА:
Ги учам имињата на учениците и често ги користам. •
Обрнувам внимание на секој ученик. •
Избегнувам да имам омилени ученици. •
Покажувам модели за сите правила на однесување. •
Обрнувам внимание на позитивните особини на учениците и го пофалувам•
нивниот труд. 
Поставувам задачи што се рамките на можностите на учениците.  •

КОГА ГО ВОДАМ ЧАСОТ:
Задолжително се подготвувам.•
Се трудам учениците да бидат спремни да учат без да се занимаваат со ништо•
друго.  
На таблата ја запишувам целта на часот. •
Во текот на часот поставувам прашања за да проверам дали учениците•
разбираат за што се работи.
Давам јасни инструкции и поставувам модели на задачата. •
Учениците ги вклучувам во водење на вежбите пред да побарам да ги•
применуваат новите вештини или знаења. 
Веднаш одговарам на нивните задачи, усно или писмено.  •
Користам завршни прашања за да им помогнам на учениците да проценат што•
имаат научено. 
Задавам домашни задачи и/или записи во личниот дневник.•

КОГА ОДРЖУВАМ ДИСЦИПЛИНА:
Учениците ги охрабрувам да разговараат за решенија наместо да се обвинуваат. •
Доследно ги спроведувам правилата на игра. •
Проблемите ги решавам брзо и дискретно, а учениците ги третирам правично и•
со почит.
Реагирам на секое несоодветно однесување и објаснувам зошто не се толерира.  •
Насамо разговарам со учениците што и понатаму ги занемаруваат правилата•
што важат за целата група. 
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ПРИСТАП КОН УЧЕЊЕТО НИЗ СОРАБОТКА
Учењето низ соработка се има покажано како многу моќно средство со докажан ефект врз
успехот на ученикот и атмосферата во одделението. Но, учењето низ соработка е повеќе
од едно распределување на учениците по групи. Тоа подразбира учество во групи за даден
проект чијашто цел зависи од заедничкиот труд, целта е иста, а поединечните успеси на
секој учесник се заемно поврзани. Идеите и материјалите се делат, понекогаш постои и
поделба на работата, а секој во групата се наградува за успешно завршената задача. 

Од воспитувачите од претшколско образование
до професорите во средно училиште, сите ги по-
тврдуваат ефектите од учењето низ соработка.
Но, значењето на овој тип учење натежнува над
контекстот на училиштето. Способноста да сора-
ботуваме со другите е камен-темелник за градење
и одржување стабилни пријателства, семејства и
кариера. 

СТРУКТУРА НА СОРАБОТКАТА ПРИ РАБОТА ВО ГРУПИ
Учењето низ соработка може да се структурира на повеќе начини. Според еден при-
стап, учениците соработуваат во рамки на групата, но групите меѓусебно се натпрева-
руваат, а тоа вклучува предизвик сличен на оној во тимските спортови.  Другите модели
ја применуваат исклучиво структурата на соработка без некаков натпревар. 
Каков и да е моделот, првичната цел е разбирање и паметење на материјалот што се из-
учува, како и остварување позитивна заемна зависност меѓу учениците. Позитивната
заемна зависност меѓу учениците значи дека во исполнување на своите задачи тие треба
да се потпираат едни на други.  Ваквата заемна зависност може да се развие на следните
начини:

на групите ќе им се даде еден примерок од материјалот;•
различните материјали за реализација на проектот ќе им се дадат на одредени•
членови од групата, како делови од сложувалка;
ќе се распределат улогите во самата група и така што учениците ќе ја•
споделуваат одговорноста (некој ќе води евиденција, друг ќе внимава на
времето, трет ќе известува, итн.).
од членовите на групата ќе се бара заедно да направат некој проект, извештај•
или план; или 
учениците ќе се наградуваат според постигнувањето на групата.•

СОРАБОТКА ВО ТЕКОТ НА АКТИВНОСТИТЕ НА ЧАС
Соработката е неодвоив дел од програмата Вештини за адолесценција. Учениците не
учат само факти и вештини на размислување, туку и како да изградуваат односи со
другите.  Работата во група ги учи:

внимателно да слушаат;•
да водат сметка за успехот на другите членови на групата;•

Способноста да соработуваме со
другите е камен-темелник за
градење и одржување стабилни
пријателства, семејства и кариера. 
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да го почитуваат и препознаат уникатниот придонес на соученикот; •
да остварат успех преку пружање и примање помош;•
да придонесат кон групната цел; и•
да проценат што направиле како група.•

ПРИДВИЖУВАЊЕ НА ГРУПАТА
Во наставната програма постојат бројни при-
лики учениците да работат во група.  Ако не се
навикнати на ваква работа, можете да ја прила-
годите структурата така што ќе им ги распреде-
лите некои или сите од наведените улоги.
Задолжително објаснете ја одговорноста и нека
ја вежбаат секоја улога. 

Водач на групата: се труди групата да работи на задачата и да ја исполни целта;•
ги поттикнува членовите на групата да работат заедно.
Записничар: ги запишува идеите и одлуките на групата.•
Известувач: ги изнесува идеите и одлуките на групата пред другите групи или•
одделението.
Снабдувач: ги собира потребните работи за групата.•
Мерач на време: ја потсетува групата кога се доближува рокот за завршување на•
работата.
Следните насоки исто така може да помогнат:•
Издвојте модел на вештини за соработка и пофалете го.•
Започнете со мали групи. Колку помалку вештини имаат учениците во групната•
работа, толку помала би требало да биде групата. Со унапредувањето на
групните вештини може да се зголеми групата. 
Мешовити групи во однос на пол, писменост, течна употреба на јазикот, етничка•
припадност, склоност кон лидерство и вештини на размислување. 
За да се избегне природната склоност младите да останат со најблиските•
пријатели, поделете ги во парови и помали групи со ученици што им се помалку
познати (во следниот дел ќе видите идеи за групирање на учениците).
Јасно објаснете ги проектите и временските рокови. Проверете дали учениците ги•
имаат разбрано така што произволно ќе изберете некој што уште еднаш ќе ја
објасни активноста.   
Помогнете во процесот и проверувајте ја работата, но оставете ја групата да ги•
решава сопствените проблеми. 
Следете ја секоја група за да се осигурате дека сите учествуваат во работата.•
Сетете се дека е потребно време и трпение додека учениците не научат заедно да•
работат и да соработуваат. Не очекувајте дека тоа веднаш ќе се случи. 

Низ соработка учениците во групата учат да си ги уважуваат идеите, мислењата, реше-
нијата и туѓиот придонес.  Вештините во заедничката работа може да овозможат развој
на здрави односи до крајот на животот. 

Учениците не учат само факти и
вештини на размислување, туку
и успешно да изградуваат
односи со другите.
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ЗАБАВНИ НАЧИНИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО ГРУПА  
Следните идеи ќе ви помогнат одделението да го организирате во парови и во групи
со различна големина. Идејата зад случајното групирање се води по стратегијата за
формирање групи со урамнотежени вештини и нивоа на нивен развој. 

Раздвојте ги. 
Учениците нека си го најдат „другарчето“ во првиот ученик што:

1. Има чорапи во иста боја.

2. Има чорапи со поинаква боја. 

3. Има поинакво хоби. 

4. Има различна омилена ТВ емисија.

5. Носи ист број на прстени.  

6. Носи различен број на прстени. 

7. Има ист број браќа и сестри. 

8. Има различен број браќа и сестри. 

9. Роден/а е во истиот месец.  

10. Не е роден/а во истиот месец. 

Избери!
Прочитајте едно од следните прашања, а учениците нека го одберат својот одговор.
Потоа нека пронајдат некој со ист понуден одговор. 

1. Дали си повеќе како јаболка, банана или грозје?

2. Дали си повеќе како мирно езеро, брз поток, поплава или мочуриште?

3. Дали си повеќе како ровко јајце, тврдо варено јајце, јајце на око или кајгана?

Наместо тоа: Учениците нека пронајдат некој со различен понуден одговор. 

Потребни се двајца 
На учесниците кажете им го следното:

Ставете ги рацете на струкот или на рамената. Допрете ги лактите на првиот•
ученик што ќе го видите во таа положба. Тоа е вашиот нов партнер. 
Замавнете со десна или лева рака. Вашиот пар е првиот ученик што ќе го видите•
дека замавнува со истата рака. 
Мјаукнете или залајте. Вашиот нов партнер е првиот што сте го чуле да звучи•
исто. 
Викнете „чоколада“ или „ванила“. Вашиот партнер е првиот ученик што го•
изговорил истиот вкус. 
Викнете „планина“ или „море“. Вашиот партнер е ученикот што го кажал•
другото. 
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Познати парови 
Учениците нека ја пронајдат другата половина од познатиот пар. Напишете парови на
лист хартија и пресечете го секој лист на две (зачувајте ги за да можете одново да ги
употребите; можете да ги пластифицирате). Секој учесник нека извлече ливче од сад и
нека го пронајде другарчето со половината што одговара.  Еве неколку идеи:

ГОЛЕМИ И МАЛИ БУКВИ – примери: А и а, Б и б, В и в, итн.•

СЛИКИ И ЗБОРОВИ – пример: Слика од јаболко и збор „јаболко“.•

БОИ – ленти во боја исечени на две. •

Спротивности – топло и ладно, високо и ниско, тивко и гласно, уредно и•
неуредно, лесно и тешко, широко и тесно, север и југ, утро и вечер, големо и
мало, горе и долу, лето и зима, сол и бибер, старо и ново.  

Асоцијации – сладок како шеќер, чиста како солза, итар како лисица, лесен како•
пердув, вреден како пчела, бел како снег, црн како катран, среќен како дете,
ладен како лед, тврд како орев, мек како памук, цврст како карпа, бесен како рис
(или нешто друго што би одговарало на вашите ученици).  

Позната поврзаност – можете да употребите парови од приказни (Аладин и•
волшебната ламба), историја (Кирил и Методиј), книжевност (Шекспир и
Хамлет), физика/хемија/биологија (сонце и фотосинтеза) или географија
(Париз и Франција).

ОРГАНИЗИРАЊЕ ПОИМИ ПО СЛУЧАЈНОСТ 

Поделба 
Учесниците може набрзина да формираат тимови од различна големина на следниот
начин:

ПОЛОЖБА НА РАЦЕТЕ – пример: за двата тима играчите може да се поделат•
така што ќе ги кренат рацете високо или ќе ги држат покрај телото; тие што
високо ги подигнале рацете се еден тим; тие што ги спуштиле странично се
другиот тим.

БОИ – пример:  за два тима кажете црвена и жолта боја – црвените се еден тим, а•
жолтите се друг тим; одберете позната група на бои, како боја на училиштето,
државата, општината или бојата на знамето. 

ИЗВИЦИ – пример: поделете ги според извиците, О, не! Ау, ау! Хмммм и А?•

ДВИЖЕЊА – пример: Поделете ги според движења како тапкање, пукање•
прсти, тапкање на нозете со раце, мрдање прсти, кружење со раце и кревање
лакти. 

ДЕНОВИ ОД НЕДЕЛАТА – поделбата е според деновите од неделата.•
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Група на зборови 
Одберете збор со број на букви според потребниот број на групи. Ако ви требаат пет
групи, можете да го употребите зборот група (сите букви да бидат различни). Групите
се делат така што учениците редоследно ќе изговараат по една буква. Сите што рекле
г  сочинуваат една група, р, друга, итн.

Мудрости 
Учениците може да се поделат преку повторување позната изрека. Одберете изрека со
ист број зборови според потребниот број групи. На пример, за  три групи, учениците
може да кажат: „Испечи, па речи“. Сите зборови од изреката мора да се различни.
Откако ќе се поделат, зборовите од секоја изрека сочинуваат една група. 

Други примери:

Чистотата е половина здравје (четири групи).•

Прво скокни, па кажи оп (пет).•

Кој рано рани, две среќи граби (шест групи).•

*Совет: Напишете букви или зборови со големи букви на посебен лист хартија.  Кога
првата група ќе се подели, учесниците може да ги држат зборовите како знак, така што
другите членови брзо ќе се пронајдат. 

Пица 
Учесниците се делат преку комбинации со храна, како состојките на една голема пица.
На пример, „шунка“, „домат“, „сирење“, „печурки“ и „маслинки“. Така овие пет со-
стојки сочинуваат една група.  Или можете да ги искористите и состојките за омилената
торта. 

ПОДЕЛБА НА ГРУПАТА

Картички за распределба 
На картичка или лист хартија напишете го името на секој ученик. Поделете ги имињата
во број на групи по свој избор, притоа ускладувајќи го успехот на училиште, јазичните
способности, етничката и родовата припадност. Потоа објавете ги имињата на учени-
ците во секоја група.  Зачувајте го основниот список за да можете да преместувате уче-
ници во други групи и да дозволите сите во одделението заемно да соработуваат.  

Прва потрага 
Напишете ги иницијалите на секој ученик од одделението. Иницијалите на ученикот
во секоја група обележете ги различно, така што иницијалите на едни ќе ги заокружите,
на други ќе ги ставите во квадрат, итн. Препишете го списокот за секој ученик и дајте
им го да пронајдат чии иницијали се исто означени. 
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УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЈАЗИЧНИТЕ ВЕШТИНИ
Програмата Вештини за адолесценција од Lions
Quest нуди бројни можности за унапредување
на вештините на говорење, слушање, читање и
пишување. Опфаќа неколку посебно инте-
ресни области. 

ЦИТАТИ И ИЗРЕКИ 
Секој час започнува со групна дискусија за цитати или изреки што се поврзани со те-
мата на часот.  Во работните листови на учениците се појавуваат дополнителни ци-
тати. Цитатите опфаќаат пословици или изреки од различни култури, извадоци од
говори или пишани цитати на познати луѓе, како и секојдневни мудрости од непо-
знати автори. Секој од овие цитати можете да го искористите како основа за поната-
мошна дискусија или поопширно истражување од предвиденото во планот за секој
час. 

НОВИ ЗБОРОВИ 
Полето Нови зборови на маргините на описот на часот содржи зборови што учениците
треба да ги знаат за да можат да го разберат часот. Можете да им дадете список на
зборови и дефиниции за секоја лекција, или да им оставите сами да побараат
дефиниции. Иако зборовите се опфатени и во тестовите во рамките на лекцијата,
можете да подготвите и дополнителни тестови за обработка на новите поими.  

ИНФОРМАТИВНИ И РАБОТНИ ЛИСТОВИ 
Информативните и работните листови во книгата Промени и предизвици бараат од
учениците да исполнат различни задачи во поглед на читање и пишување. Форматот
на овие работни листови се разликува – од структурирани активности за пополнување
празнини до отворени прашања.  Многу работни листови може да се пополнат во
парови или групно, при што учениците со развиени јазични способности може да им
помогнат на своите соученици. 

СТАТИИ 
Во одделните текстови се наоѓаат информативни текстови на дадена тема. Статиите се
наоѓаат во книгата Промени и предизвици, а опфаќаат и прашања што служат за проверка
на разбраното од текстот.

Еве некои начини како, на пример, може да се искористат овие текстови на•
часот: 

Некои ученици ќе го прочитаат текстот како домашна задача и потоа ќе•
разговараат за него на час. 

Програмата Вештини за
адолесценција од Lions Quest нуди
бројни можности за унапредување
на вештините на говорење,
слушање, читање и пишување.
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На часот прочитајте го текстот на глас (или тоа нека го стори доброволец) и•
попатно прашувајте дали е сè јасно. Учениците на часот може да читаат во себе,
но за тоа може да се потребни и два часа.

Организирајте групи од по двајца или тројца – во секоја група нека има по еден•
ученик што знае добро да чита. На секоја група поставете ѝ  по едно или две
прашања. Секоја група нека ја прочита статијата и нека одговори на прашањата.
Ако во групата има ученици што не умеат да читаат, замолете еден член на
групата да чита на глас.   Членовите на групата може да си помагаат околу
нејасни зборови или идеи. За тоа е потребно секоја група прашањата и
одговорите да ги сподели со останатите.

ВОДЕЊЕ ДНЕВНИК
Секој час завршува со запис во дневникот, што на учениците им овозможува да ги
напишат своите размислувања околу значењето и можните примени на новите знаења
и вештини.    Тие размислуваат за тоа како концептот на часот влијае лично на нив и
како би ги искористиле информациите во идни ситуации. Овие пишани задачи се
чуваат во посебна фасцикла и не се дел од книгата Промени и предизвици.

ДРУГИ МОЖНОСТИ 
На часот од учениците се бара да спроведуваат истражувања и интервјуа, да спремаат
скечеви и презентации, да си изнесуваат факти, да правата најави, да пишуваат
извештаи, резимиња, приказни, песни, писма и билтени. Бидејќи сиве активности се
однесуваат на ситуации од животот, учениците со тоа на целисходен начин ги
зајакнуваат своите јазични способности. 

Ако учениците ги вклучите во состанок родителите, тие би можеле да го испланираат
презентирањето на усвоените вештини, да напишат покани, да изработат постери и
ознаки, и да заземат улога на домаќини.  Овие активности им овозможуваат да ги
вежбаат вештините за читање, пишување, говорење и слушање, и да стекнат искуство
во планирање, соработка и изразување на сопствената креативност. 

Многу наставници од програмата Lions Quest часовите ги дополнуваат со романи,
раскази, поезија, песни, цитати и други нешта.  

Активностите ги охрабруваат учениците да го вежбаат процесот на пишување, и тоа
од подготовка за пишување до преглед на напишаното и објавување. Нема крај на
креативните начини на коишто учењето јазик може да се надодаде во програмата
Вештини за адолесценција. 
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ЕВАЛУАЦИА И ОЦЕНУВАЊЕ 
МОЖНОСТИ 
Користете тестови на крајот од секоја лекција како алатка за процена. Овие тестови може
да бидат применети за процена на напредокот на ученикот, за уочување на
индивидуалните или групните предности и мани, и за оценување на ученикот. Со
тестовите се евалуира до која мера учениците ги имаат совладано вештините и знаењето
во рамките на главните цели на лекцијата. Споредбата на резултатите од
прелиминарните и последователните тестови може да помогне да се стекне претстава за
напредокот на ученикот и да се забележи делотворноста на програмата. Резултатите од
прелиминарните тестови помагаат и да се утврди колку време е потребно да се посвети
на дадени цели во рамките на лекцијата. Резултатите од последователните тестови може
да ви укажат на можна потреба учениците нешто да повторат.

Тестовите се само дел од континуирана евалуација на работата на учениците во текот на
целокупниот курс. Можете и да кажете по нешто за нивните вештини во пишување и
говорење, или други вештини во комуницирање и размислување. Но, за да ги охрабрите
учениците да истражуваат, ви препорачуваме да ги оцените вештините за пишување
применети во пишувањето дневник. Во нивните одговори на тестовите од лекцијата
потребно е и да го оцените квалитетот и логичноста на одговорите, а не граматиката.  

На средината и на крајот од курсот поразговарајте со секој ученик и подвлечете ги
неговите силни страни и точки на развој. Овие критики би можеле да ви понудат одлична
можност за учење и давање повратни информации. Можете и да побарате од учениците
самите да ги напишат сопствените евалуации. Самопроцената, особено во средината од
курсот, може да ви помогне во комуникацијата помеѓу учениците и наставникот и да ви
обрне внимание на учениците на коишто им е потребна ваша помош. 

Програмата Вештини за адолесценција од Lions Quest ви
предлага повеќе начини за процена на успехот на учениците, и
тоа: 

Користете тестови, како прелиминарни и последователни•
тестови.

Комбинирајте делови од тестовите во опширната•
евалуација.

Земете ги предвид учествуванњето во дискусии и•
активностите.  

Дајте поени за домашните задачи и записите во•
дневникот. 

Поттикнете ги учениците на самопроцена, којашто ќе ја•
споделат со вас, и така ќе ја унапредат комуникацијата
помеѓу ученикот и наставникот.



ПOЧЕТОК НА 
ТИНЕЈЏЕРСКATA ДОБА: 

ПАТОТ НА АДОЛЕСЦЕНЦИЈАТА

Лекција 1
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Важен дел од програмата Lions Quдst  Вештини за  адо-
лесценција претставува воспоставувањето на заедницата
на учениците - односно местото каде што наставникот
/ наставничката и учениците можат да остварат
длабоки односи полни со почит и да  создадат средина
погодна за учење во која сите ќе се чувствуваат ценети,
меѓусебно поврзани и посветени на својот раст и растот
на другите, како и на учењето.

На овој час тој процес започнува  со запознавање на
учениците со курсот, ваше претставување и нивно
претставување.

Цел на часот
Меѓусебно запознавање и запознавање со курсот.

Активности
Учениците ќе:
1. ги опишат темите кои ги опфаќа овој курс;
2. ги запомнат имињата на другите ученици; и
3. наведат некои од интересите на другите ученици.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици:
- Работен лист Потрага по луѓе
- Лекција 1. Вовед
- Активност За почеток
• 3 јаболка
• 1 лажица
• 1 виљушка
• 1 лупилка за компир
• 1 мека топка или стуткана хартија
• дневници на учениците (или примерок од дневник,
ако е потребно да го купи за себе секој ученик посебно)

Лекција 1, час 1
ОРИЕНТАЦИЈА И ЗАПОЗНАВАЊЕ

Н А   О В О Ј   Ч А С

Денешниот
цитат е:

„Овде нема
странци - само

пријатели коишто
уште не сме ги 

запознале.“



 

 

10 минути

05 минути
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Напишете ја на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Меѓусебно запознавање и запознавање
со курсот.
Цитат: Овде нема странци - само пријатели коишто
уште не сме ги запознале.
Претставете се на почетокот на часот и посакајте им
добредојде на учениците. Потоа прашајте ги што значи
цитатот за нив. По кус разговор, кажете им на
учениците дека влегле  во програма која им помага на
младите луѓе да ги развијат основните животни
вештини и позитивното, здраво однесување и односи.

1. Учениците лупат кора од јаболко за да се 
покаже потребата од соодветен алат
Побарајте тројца доброволци да дојдат пред таблата.
Дајте секому по едно јаболко и виљушка, лажица или
лупилка за компири. Побарајте  секој од нив да го
излупи своето јаболко.

Додека учениците некое време се борат со лажицата и
виљушката, прашајте  ги останатите ученици во што е
проблемот. Наведете ги да препознаат дека двајца
доброволци немаат потребен алат за да ги излупат
своите јаболка. Лицето со лупилката – соодветниот
алат за оваа задача - немаше тешкотии.

2. Претставете ја програмата 
Вештини за адолесценција
Објаснете дека програмата Вештини за адолесценција ќе
им помогне да најдат драгоцен „алат“ кој им е
потребен за да ја завршат „работата“ на растењето.
Адолесценцијата е патување, а за да се чувствуваат
безбедно на патот низ еден многу важен период во
нивниот живот, тие ќе:

• учат за правењето избори и донесувањето одлуки;
• размислуваат за врсничкиот притисок;
• обрнуваат внимание на пријателството;
• ги унапредат вештините на слушање и комуникација;

О Т К Р И В А Њ Е

П О В Р З У В А Њ Е

5 минути
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• препознаваат вештини и способности - своите и
туѓите;
• ги зајакнат односите со семејството и со пријателите;
• учат за штетноста на дрогите и начините да се
одбијат; и
• помагаат во училиштето и во заедницата.
Побарајте од  учениците да опишат некои ситуации во
кои тие би можеле подобро да се снајдат откако ќе се
стекнат со овие вештини.

Примери:  слога со пријателите и со семејството,
прифаќање и разбирање на промените низ кои
минуваат, одбивање дрога итн.

3. Претставете ги книгата Промени и предизвици
и дневникот
Поделете им ја на учениците книгата Промени и предиз-
вици. Објаснете им дека оваа книга содржи задачи,
активности, приказни и статии кои се важни за курсот.
Поттикнете ги учениците да одвојат неколку минути и
да ја прегледаат книгата.

Потоа претставете го дневникот што треба да го води
секој ученик. Доколку вие сте им обезбедиле дневници,
поделете им ги. Доколку учениците сами ги купуваат,
покажете им  примерок од дневникот на кој мислите.
Објаснете им на учениците дека  водењето дневник ќе
биде дел од курсот, почнувајќи од следниот ден (тоа ќе
им обезбеди време на учениците да набават дневник,
ако го набавуваат сами). Во текот на секој час
учениците ќе ги запишуваат своите идеи, мисли и
чувства во дневникот. Можат да запишуваат приказни,
песни, зборови на песни - што било што би можеле да
го споделат со другите. Како наставник вие ќе ги
читате дневниците кои ќе бидат дел од нивните
оценки, а тие можеби ќе сакаат да ги читаат на
нивните семејства.

4. Поминете низ правилата на курсот
Ако сакате може кратко да поразговарате за правилата,
оценувањето или за други информации за кои мислите
дека учениците би требало да ги знаат.

П О В Р З У В А Њ Е
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1. Воведете ја активноста Потрага по луѓе за да им 
помогнете на учениците да се запознаат
Објаснете дека важен дел од курсот е сите да се
запознаат за да се чувствуваат пријатно додека учат
заедно.

Побарајте од учениците да го отворат работниот лист
Потрага по луѓе во своите книги. Во рамките на оваа
активност тие ќе се обидат да најдат други ученици
кои ги имаат наведените особини.

Забелешка: Користете празни кутии за
персонализирани прашања кои ќе ги изберете или
вие или учениците, како што е прашањето „Најдете
некој којшто оди на палачинки во сабота.“
Покажете како треба да се претставите некому, како да
прашате како се вика таа  личност и да ѝ поставите
едно прашање од работниот  лист.

Пример: „Здраво. Јас сум Ана Томиќ. Како се викаш
ти? Дали ракометот е твојот омилен спорт?“
Доколу другата личност одговори со „да“, замолете ја
(него или неа) да ги напише своите иницијали на таа
кутија. Ако одговорот е „не“, одете до следната
личност.

Кажете им на учениците да постават секому само по
едно прашање за да разговараат со што повеќе
ученици. Во секоја кутија треба да се запише друг
ученик. Штом ќе ги соберат иницијалите за сите кутии,
учениците треба да седнат. Потрагата  е завршена кога
сите ќе ги пополнат работните листови и ќе седнат.

2. Поминете го сите заедно работниот лист
Потрага по луѓе

Откако сите ќе ги пополнат работните листови,
прочитајте ја секоја наведена особина и побарајте од
учениците да кренат рака ако се однесува на нив.
Прашајте ги што им се допаднало кај оваа активност.

В Е Ж Б А

Ако сметате дека е
потребно, поба-
рајте од учениците

да запишат прашања
како што се „Најдете не-
кого што зборува некој
друг јазик освен маке-
донскиот“, или „Најдете
некого што живеел во
друга земја.“
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П О В Р З У В А Њ Е
Побарајте од учени-
ците да помогнат,
вам и на другите

ученици, точно да ги из-
говорат имињата. За
некои непознати имиња,
целиот клас како група
нека го изговори  секое
име на глас неколку пати.
Можеби ќе сакате да спро-
ведете анкета за различ-
ните националности на
учениците во класот врз
основа на имињата. По-
могнете им на учениците
да го препознаат фактот
дека некои имиња не ја
покажуваат национално-
ста на лицето, а некои
може и да нè доведат во
заблуда.

3. Спроведете ја  активноста 
Дали фатив/ слушнав како се викаш?
Објаснете им на учениците дека сега ќе дознаат повеќе
едни за други преку активноста што се нарекува Дали
фатив/ слушнав како се викаш? Ако е можно, нека
седнат или нека застанат во круг. Некој ќе му додаде
или ќе му дофрли топка на некој друг. Оној што ќе ја
фати топката треба да го каже своето име и да додаде
уште нешто за себе, на пример:

• што најмногу сака да прави;
• нешто убаво што му се случило во текот на
последните два дена;
• нешто што одвај чека.
Кажете им на учениците да слушаат внимателно затоа
што, откако до секој од нив ќе дојде топката и ќе се
претстават, ќе мора повторно да ја претстават личноста
од својата лева страна и да го кажат неговото /
нејзиното име и информациите што ги кажала за себе.

4. Учениците ја претставуваат личноста од
својата лева страна
Откако сите се претставиле, покажете како повторно да
ја претстават личноста од левата страна. Ако сакате,
допуштете им на срамежливите ученици да го кажат
само името на личноста од нивната лева страна.

5. Резимирајте го часот
Укажете им на учениците на тоа дека во нашиот клас ние
правиме ученичка заедница  така што дознаваме повеќе
едни за други. Ова ќе им помогне на сите да се
чувствуваат пријатно во класот додека учат важни
вештини - алатки кои ќе ги користат до крајот на животот.

Завршни прашања
• Сетете се на неколку теми кои ќе бидат опфатени во
текот на овој курс. Споделете две теми со личноста до
себе. Потоа кажете ѝ на личноста до себе за кои теми
би сакале да дознаете повеќе.
• Што научивте денес за некого од класот?
• Што научивте денес што ќе ви помогне подобро да ги
запознаете другите надвор од класот? Споделете го
одговорот со личноста до себе.
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Промени и предизвици
Учениците треба да го прочитаат Воведот во Лекција 1
и да ја пополнат активноста За почеток во книгата Про-
мени и предизвици. Важно е учениците да го пополнат
ова затоа што поттикнува навика за рефлективно
мислење и пишување што ќе продолжи на секој час низ
водење на дневникот. Побарајте од учениците да им
раскажат на своите семејства за курсот.

5 минути
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Лекција 1, час 2
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАВИЛА
НА ОДНЕСУВАЊЕ

Н А   О В О Ј   Ч А С

На овој час учениците ќе продолжат да креираат
ученичка заедница преку воспоставување одредени
правила за меѓусебно однесување.

Цел на часот
Воспоставување правила за да се создаде безбедна
средина во која учениците се грижат едни за други и
заемно се почитуваат.

Активности
Учениците ќе:

1. опишат однесување кое е потребно за да постои
безбедна средина во класот во која учениците се
грижат едни за други и заемно се почитуваат;

2. препознаат кои се однесувањата во класот што треба
да започнат, да прекинат или да продолжат; и

3. учествуваат во воспоставување на правила за
безбедна средина во која учениците се грижат едни за
други и заемно се почитуваат.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Работен лист Правила на однесување
- Работен лист Што би се променило?
• Пано

О Т К Р И В А Њ Е

Напишете ја на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Воспоставување договор за безбедна и
грижлива средина со меѓусебно почитување.
Цитат: „Ако сакам нешто да променам, ќе започнам
од себе.“

Денешниот
цитат е:

„Ако сакам
нешто да

променам, ќе
започнам од

себе.“

5 минути
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О Т К Р И В А Њ Е

П О В Р З У В А Њ Е

На почетокот на часот прашајте ги учениците што
мислат каква врска има овој цитат со нивниот клас. По
куса дискусија, објаснете им на учениците дека денес
ќе размислуваат за тоа каква средина би сакале да
изградат заедно. Потоа ќе воспостават одредени
правила кои ќе ја поддржуваат таквата средина.
Успехот на овие правила ќе зависи од посветеноста и
секојдневното однесување на сите ученици.

1. Учениците замислуваат безбедна и грижлива
средина со меѓусебно почитување

Побарајте од учениците да замислат училиште во кое
сите се чувствуваат безбедно, поддржано и почитувано -
училиште во кое луѓето се грижат едни за други, ги
почитуваат разликите и активно учат и придонесуваат во
работата. Побарајте  од учениците да дадат примери на
однесување за кое тие мислат дека поддржува таква
средина.

2. Учениците препознаваат однесувања кои треба
да почнат, да прекинат и да продолжат

Напишете ги  на таблата следниве прашања. Со цел да се
создаде средина слична на програмата Вештини за
адолесценција, побарајте од учениците да размислат за
однесувањата во класот, а потоа да ги напишат нивните
предлози на хартија:

• Што треба да почнеме да правиме?
• Што треба да престанеме да правиме?
• Што треба да продолжиме да правиме?
По пет минути кажете им на учениците да се свртат кон
личностите до себе и да го разменат она што го напишале.
Прозивајте парови да ги споделат со сите своите одговори,
а вие запишете ги на таблата. Потоа разговарајте сите
заедно и прашајте ги учениците дали се согласуваат со
набројаните одговори. Претставете модел на почитување
на различните гледишта. Додадете нови идеи кои ќе се
јават во текот на дискусијата.
Спомнете го и претставете го како модел прифаќањето на
културните разлики и поттикнете ги учениците да
продолжат да ги почитуваат правилата и очекувањата на
нивните семејства дома и во заедницата. Во исто време
поттикнете ги да се обидат да ги почитуваат договорените
правила додека се во училиште.
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Истакнете го и
претставете го

како модел прифаќа-
њето на културните 
разлики и потсетете 
ги учениците да про-
должат да ги почиту-
ваат правилата и
очекувањата на нив-
ното семејство, како
дома така и во заедни-
цата. 

Истовремено, окура-
жете ги да се обидат да
ги почитуваат догово-
рените правила додека
се на училиште.

1. Групата предлага насоки за однесување во
класот
Поделете ги учениците во групи  со по четири
ученика. Кажете ѝ на секоја група да го погледне
списокот на таблата и да напише пет насоки за
однесување во класот за кои мисли дека ќе изградат
грижлива, поддржувачка средина и почитување. Тие
можат да изберат некои од предлозите кои се на
таблата, да комбинираат идеи или да додадат нови.
Сепак, насоките кои ќе ги напишат мора да бидат јасни
и да се однесуваат на одредени позитивни однесувања,
како, на пример: „кога некој говори, внимателно
слушаме“, или „кога некој ќе направи нешто добро, ќе
го пофалиме“, или „не ги навредуваме другите туку ги
воздигнуваме“.

Неопходно е секоја група да одреди некого да води бе-
лешки и да ги претстави нејзините предлози пред це-
лиот клас. По десетина минути побарајте од секоја
група да ги претстави своите предлози, а вие запишете
ги на таблата.

Наместо тоа: Секоја група нека ги даде своите две
најдобри препораки за дискусија.

2.Учениците препознаваат однесувања кои 
одговараат на одредени насоки
Дискутирајте за секоја предложена насока, барајте од
учениците да кажат што прават луѓето кога се
однесуваат на таков начин. На пример, како
покажувате дека обрнувате внимание? Како знаете
дека некој им се обраќа со почит на другите? Што би
можела да каже таа личност?

3. Учениците избираат насоки и ги претвораат во 
„правила“
Разговарајте со учениците и гласајте за тоа кои насоки
би сакале да ги усвојат. Списокот нека биде што е
можно пократок. Претворете го списокот на насоки во
„правила“ и закачете ги на пано како да се устав кој
учениците го „ратификуваат“ со своите потписи.
Учениците нека го препишат списокот во работниот
лист Правила на однесување.

В Е Ж Б А
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В Е Ж Б А

Забелешка: Задолжително додадете ги сите правила
за кои сметате дека се неопходни за да се обезбеди
правилно однесување во вашиот клас. Исто така,
обидете се да избегнете гласањето на учениците да
елиминира некое важно правило или идеја на некој
ученик. Осигурајте сите да го дадат својот глас и
секој да може нешто да предложи.

4. Учениците разговараат за тоа што се случува 
кога некој од класот не ги почитува правилата
За да им дадете на учениците поголемо
„сопствеништво“ над средината која ја создаваат во
класот, вклучете ги во одредување на начинот со кој ќе
се храбрат едни со други да ги почитуваат правилата и
што ќе се случи ако правилата не се почитуваат.
Наведете ги да размислуваат за последиците кои ќе им
помогнат да учат од сопствените грешки, а не само да
ги казнат.

Заедно разговарајте за тоа кои правила би биле тешки
за почитување. Наведете ги да смислат како да се
потсетат кога ќе згрешат или ќе заборават на
правилата. Охрабрете ги да размислуваат за тоа како
можат да ги поддржат сите ученици да учествуваат
успешно на часот. На пример, на ученикот кој
постојано ги прекинува другите можеби му е потребен
визуелен потсетник на масата за да успори и прво да
ислуша. Учениците можат во парови да работат на
одредени правила.

Забелешка: Не заборавајте дека адолесцентите се
особено чувствителни на критика пред своите
врсници. Исто така, на учениците на кои им е тешко
да се придржуваат до правилата можеби им
потребна помош да усвојат одредено однесување во
фази или постепено.

5. Резимирајте го часот
Истакнете дека поставувањето и почитувањето на
правилата во класот помага да се поздрави и да се
испочитува учеството на секој ученик. Со тоа се создава
безбедна заедница во која секој може да учи и да расте.
Потсетете ги учениците дека одвреме-навреме ќе се
враќате на овие правила за да утврдите дали нешто
треба да се промени.
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Завршни прашања
• Наведете некои од причините зошто ни се потребни
правила во класот.
• Како ќе ни помогнат?
• Зошто мислите дека е важно луѓето да учествуваат во
креирањето на сопствените правила, наместо да им ги
одредуваат други?
• Како ќе го охрабриме секој ученик да ги почитува
правилата и целосно да учествува?

Водење на дневникот
Повторно упатете ги  учениците на воведниот цитат:
Ако сакам нешто да променам, ќе започнам од себе. Нека
размислат  поконкретно за она што тие самите би
можеле да го направат за да изградат позитивна
средина. Кажете им да изберат две правила и
подетално да опишат што тие лично би можеле да
направат за да го „оживеат“ тоа правило така што секој
ученик во класот да чувствува дека другите се грижат
за него и дека го почитуваат како личност.

Промени и предизвици
Со помош на работниот лист Што би се променило?
Учениците нека напишат нешто за промените што
може да се очекуваат доколку овие правила би се
почитувале на сите часови.

5 минути
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Лекција 1, час 3
ЗАПОЗНАВАЊЕ – I ДЕЛ

На четвртиот и петтиот час учениците го
продолжуваат градењето на  ученичката заедница  со
продлабочување на меѓусебните односи. Тие
истражуваат што имаат заедничко помладите
адолесценти со тоа што се интервјуираат едни со
други и препознаваат сличности во вкусовите,
интересите и хобијата. На оваа возраст  учениците
обично се спријателуваат со оние врсници кои им се
најслични. Интервјуата се можност за подобро
запознавање со сите во класот.

На третиот час учениците се интервјуираат едни со
други. Следниот час им го презентираат на другите
она што го дознале.

Цел на часот
Продолжение на градењето на ученичката заедница
преку истражување на сличностите меѓу учениците во
класот и карактеристиките кои секоја личност ја пра-
ват посебна.

Активности
Учениците ќе:
1. препознаат  некои од уникатните карактеристики
на другите во класот; и
2. препознаат  некои од карактеристиките кои се
заеднички за различни ученици во класот.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

- Работен лист Формулар за интервју

Н А   О В О Ј   Ч А С

Денешниот
цитат е:
„Што? И ти? 

Мислев дека сум 
единствениот/тa.“



05 минути

35 минути
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Напишете ја на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Продолжение на градењето на
ученичката заедница преку истражување на
сличностите меѓу учениците во класот и
карактеристиките кои секоја личност ја прават
посебна.
Денешниот цитат е: „Што? И ти? Мислев дека сум
единствениот / тa.“
На почетокот на часот прашајте ги учениците како
мислат дека цитатот се однесува на младите. По куса
дискусија истакнете дека често мислиме дека сме
различни од другите, дури и од своите врсници.
Објаснете дека на овој час учениците ќе откријат некои
интереси и „омилени нешта“ кои им се заеднички со
другите во класот и со други млади луѓе – а дека на некој
начин се уникатни. Така тие ќе се запознаат подобро и
ќе продолжат да ја градат ученичката заедница.

Потоа побарајте сите да набројат колку што е можно
повеќе правила на однесување, а да не гледаат во спи-
сокот на паното. Направете преглед на оние правила
кои учениците пропуштиле да ги спомнат. Нека кажат
што мислат околу тоа како правилата придонесуваат
во нивната работа. Дали има некои договори во кои би
требало нешто да се промени? Во каков однос се прави-
лата со воздигнувањето на другите?

1. Учениците учествуваат во подготвителната 
вежба „групирање“
Објаснете дека ќе продолжиме да ја градиме нашата
ученичка заедница преку вежба - низ соработка и забава -
каде што е потребно учениците да формираат и
повторно да формираат групи што е можно побрзо.
Сигнал за формирање на групата е звукот на свирче, или
плескање и довикнување предлози за групирање, како
што се:

О Т К Р И В А Њ Е

В Е Ж Б А

5 минути
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Доколу во вашиот
клас има ученици
од различни ет-

нички групи и различна
национална припадност,
оставете повеќе време за
разговори за да се собе-
рат дополнителни ин-
формации кои ќе му
помогнат на класот да го
разбере и да го почитува
наследството на секоја
личност. Примерите за
нешто такво може да 
опфатат учење рече-
ници на мајчиниот јазик
на таа личност, наоѓање
на нејзиното место на
мапата, наоѓање слика со
знаме итн.

Направете група со:
• сите оние кои сакаат ист сладолед (или паста за заби
или сок) како вие,
• сите оние кои имаат маица во иста боја како вашата
(знак); и
• сите оние кои се родени во ист месец како вие (знак).
Завршете со групата во која ќе бидат, на пример:
• сите оние кои се родени пред ____ година (знак).

2. Направете вовед за активноста интервјуирање
Кажете им на учениците дека ќе продолжиме да ја
градиме нашата ученичка заедница преку меѓусебно
интервјуирање за нивните позитивни интереси, хобија,
за она што сакаат да прават и за други карактеристики.
Кажете им да го најдат во книгата работниот лист
Формулар за интервју на другите ученици.

Доколку е потребно, објаснете ги категориите на
информации наведени во Формуларот за интервју.
Помогнете му на класот да одлучи кои дополнителни
информации треба да се запишат на празните линии
во долниот дел од работниот лист. Потоа кратко
демонстрирајте го процесот на интервјуирање со тоа
што ќе побарате еден ученик да ве интервјуира пред
сите.

3. Учениците бараат соговорник за интервју
Дајте им на учениците една минута да најдат
соговорник кој не го познаваат добро.

4. Учениците прават интервјуа во парови
По еден ученик во секој пар нека го интервјуира дру-
гиот пет минути и нека ги запише одговорите во фор-
муларот за интервју. Потсетете ги дека можат да го
прескокнат секое прашање на кое не сакаат да одгово-
рат. Потоа паровите нека ги заменат улогите и другата
личност нека ја интервјуира првата. Потсетете ги дека
имаат само пет минути да го завршат второто интервју.
Проверете дали ја извршуваат задачата

В Е Ж Б А



05 минути
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Објаснете дека во текот на следниот час паровите ќе се
претстават едни со други и ќе споделат нешто  што
дознале. Оваа активност ќе помогне да се запознаат со
другите во класот.

Завршни  прашања
• Како изгледа кога некој ве интервјуира? Дали е исто
како кога вие интервјуирате некој друг? Размислете
малку за тоа. Ако сакате кажете му на својот партнер.
• Кои работи веќе знаете дека се заеднички за вас и за
другите во класот? По што се разликувате?
• Што би сакале да дознаете за другите во класот?
Кажете му на својот партнер.

В Е Ж Б А

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Напомнете дека за тековните настани и луѓе учиме од
вестите, и дека обично за личностите и за настаните од
минатото учиме преку филмови, предавања и книги.
Учениците нека одговорат на следниве две прашања:
Што е тоа што можеме да го научиме од интервјуата а
се разликува од сите други начини на учење? Што
научивте денес за себе преку ова искуство? Учениците
нека смислат едно или две дополнителни прашања кои
би сакале да им ги постават на другите. Замолете ги да
го запишат прашањето во своите тетратки и да го
додадат својот одговор.

Промени и предизвици
Потребно е учениците да го употребат Формуларот за
интервју на возрасни за да го интервјуираат родителот
или некоја друга возрасна личност.

5 минути
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Лекција 1, час 4
ПОЗИТИВНИ ВРЕДНОСТИ: 
ПАТОКАЗИ ЗА ЖИВОТ

На овој час учениците ќе учат за вредностите кои
претставуваат поддршка на програмата Вештини за адо-
лесценција и кои ни помагаат да го обликуваме животот
на позитивен начин. Овие позитивни вредности се
основа за уредено, организирано општество затоа што го
поддржуваат здравјето и благосостојбата на неговите
граѓани. Денес учениците ќе научат како овие вредности
може да ги насочат кога како адолесценти се соочени со
избори и предизвици на патот на растењето.

Цел на часот
Проучување на улогата која позитивните вредности ја
имаат во насочувањето на нашиот живот.

Активности
Учениците ќе:
1. идентификуваат значајни извори на позитивни
вредности;
2. се запознаат со девет позитивни вредности кои се
основа на програмата Вештини за адолесценција; и
3. опишат на кој начин луѓето ги покажуваат овие
позитивни вредности.

Материјали и подготовка
• ресурсен лист Позитивни вредности
1. Напишете ја секоја позитивна вредност од ресурс-
ниот лист на посебен голем лист хартија и закачете ги
листовите во училницата.
Наместо тоа: На секој лист хартија нацртајте патоказ
и отпечатете една од вредностите на врвот. Пример:
илустрацијата на  патоказ е прикажана во делот
ОТКРИВАЊЕ.
2. Ископирајте го ресурсниот лист Позитивни вредно-
сти, исечете ги дефинициите и ставете ги во една
кутија.
3. Размислете за тоа какво значење имала некоја од
овие вредности во вашиот живот.
4. На поголема хартија напишете прашања за вториот
чекор во делот ВЕЖБИ.

Н А   О В О Ј   Ч А С

Денешниот
цитат е:

„Позитивните
вредности се

како патокази.
Тие ни го пока-
жуваат вистин-

скиот пат кога
не сме сигурни
каде да одиме.“



05 минути

10  минути
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О Т К Р И В А Њ Е

П О В Р З У В А Њ Е

Напишете ја целта на часот и денешниот цитат
на таблата и нацртајте патоказ покрај цитатот.

Цел на часот: Истражување  на улогата која ја имаат
позитивните вредности во насочувањето на нашите
животи.
Цитат: „Позитивните вредности се како патокази.
Тие ни го покажуваат вистинскиот пат кога не сме
сигурни каде да одиме.“
Прашајте ги учениците како овој цитат се однесува на
младите. По краток разговор  спомнете дека сите пред
себе имаме различни „патишта“ - различни избори и
можности. Позитивните вредности се принципи,
односно идеали до кои се придржуваме. Тие нè водат
во вистинската насока и ни помагаат да донесеме
здрави, позитивни одлуки. Познавањето и развивањето
на сопствените вредности во тинејџерската возраст ни
помага да пронајдеме насочување на патот низ
адолесценцијата.

1. Учениците ја препознаваат важноста на 
личните вредности
За да почнете со истражување на личните вредности,
опишете неколку сценарија прилагодени на вашите
ученици или искористете ги следните примери.
Учениците нека ги забележат мислите кои ќе им
помогнат да дадат одговори. Доколку е потребно,
опишете како една млада личност пред одлука може да
го слушне гласот на родителот кој вели, на пример:
„Тоа не е добро.“ Запрете по презентација на секое
сценарио за да можат учениците да ги запишат своите
мисли.

Примери на сценарија:

• Влегувате со друштво во продавница. Тие почнуваат
да крадат и сакаат да им се придружите.
• Некој ви нуди цигара и ви вели: „Пробај, ептен е
кул!“
• Влегувате во автобус со другар /ка. Постар човек оди
кон последните две слободни места да седне. Вашиот
другар /ка побрзува да го земе местото и ве вика да
седнете.
Побарајте доброволци да ги споделат со другите
мислите што им паднале на ум додека ги слушале
опишаните ситуации.

НОВИ ЗБОРОВИ

карактерни особини:
систем на вредности
што влијае на нечие од-
несување

вредности: принципи
според кои живееме

5 минути
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2. Разговарајте за улогата и настанувањето на 
вредностите
Прочитајте ги на глас вредностите што ги отпечативте
и ги закачивте. Прашајте ги учениците која е врската
помеѓу мислите што ги споменавте и овие зборови.
Објаснете дека вредностите претставуваат идеали и
принципи според кои се раководиме. Вредностите ни
даваат јасна насока и  ни даваат сила и поддршка кога
другите нè притискаат да направиме нешто за коешто
знаеме дека е погрешно. Кога знаеме кои се нашите
вредности, полесно ќе знаеме што да направиме во
тешка ситуација.

Прашајте ги  учениците што мислат - каде ги учиме
вредностите. Осигурајте се да го споменат и следното:

• семејство,
• верско учење,
• културна традиција и приказни,
• правилата и законите во општеството, и
• лица со углед и од доверба.

Прашајте ги учениците до какви проблеми може да
дојде ако луѓето немаат јасни позитивни вредности кои
го насочуваат нивното однесување. (Примери: може да
имаат лош успех во училиштето, губат нерви во
спортот, може да си го нарушат здравјето  ако земаат
дрога, може да го кршат законот и др.)

3. Дајте пример - кога некоја позитивна вредност 
влијаела на вашата одлука
Накратко опишете ситуација во вашиот живот во која
одредена позитивна вредност ви помогнала да
донесете здрава одлука.

4. Поврзете ги концептите вредности и вештина
Информирајте ги учениците дека денес ќе ги
разгледате начините на кои позитивните вредности
може да им помогнат да донесуваат обмислени одлуки.
Нека размислат за дефинициите на овие вредности и
потоа нека опишат како луѓето во животот ги
изразуваат овие вредности. Потоа нека ја вежбаат
вештината на користење вредности во процесот на
донесување одлуки.

П О В Р З У В А Њ Е



25 минути
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В Е Ж Б А

1. Учениците ги поврзуваат вредностите 
со нивните дефиниции
Поделете ги учениците во девет групи. Побарајте
секоја група да извлече по една хартија од вашата
кутија. Групите треба да одлучат која вредност
најдобро одговара на дефиницијата од нивната хартија
и да застанат под натписот на таа вредност. Потоа
секоја група нека ја напише дефиницијата под таа
вредност. По една личност од секоја група нека ги
прочита вредноста и дефиницијата на таа група.
Забелешка: Ако две групи застанат под иста вредност,
самите нека одлучат која дефиниција најмногу им
одговара.

2. Секоја група демонстрира по една вредност
Групите нека размислат за можните начини како
нивната вредност би била демонстрирана во нечиј
живот. На пример, како некој би можел да покаже дека
ја цени храброста или љубезноста, или искреноста?
Објаснете дека учениците можат да смислат пример
или да искористат пример од:
• својата култура или религија;
• животот на некој познат или некого што го познаваат;
• вести, филмови, книги и телевизиски емисии.
Проверете со секоја група дали нивниот пример ја при-
кажува оваа вредност на позитивен начин. Дајте им на
групите по пет минути да подготват скеч, рап-песна
или реклама,  да одглумат некоја животна ситуација,
или да употребат некој друг метод за да ја пренесат по-
раката на промислен и креативен начин.
Поставете список со прашања кој претходно сте го
напишале на поголем лист хартија. Поттикнете ги групите
во своите презентации да одговорат на прашањата:
• Како оваа вредност влијаела на личноста за која
станува збор?
• Како вредноста на оваа личност влијаела на други?
• Што можело да се случи доколку оваа личност не се
раководела според оваа вредност?
Забелешка: Потсетете ги учениците дека една
успешна група во планирањето и презентацијата ги
вклучува сите членови.
Секоја група нека им го презентира својот пример на
другите.



05 минути
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3. Резимирајте го часот
Направете резиме на часот истакнувајќи дека
позитивните вредности ни помагаат да утврдиме какви
одлуки донесуваме, какви искуства одбираме и какви
луѓе стануваме.
Забелешка: Отпечатените вредности и дефиниции
нека останат закачени. Учениците исто така може да
направат огласна табла со патокази за живот која ќе
содржи примери на славни личности, исечоци од
весници, наслови на книги итн., кои ги
претставуваат спомнатите вредности.

Завршни прашања
• На кој начин може некој со силни позитивни
вредности да влијае на животите на другите? Кажете
му на својот партнер што мислите.
• Сега кажете му на партнерот некои начини како
некоја личност без силни позитивни вредности може
да влијае на животите на другите.
• Зошто некој без силни позитивни вредности би
можел лесно да падне под влијание на негативниот
притисок на врсниците?

В Е Ж Б А

П Р И М Е Н А

Водење на дневникот
Побарајте од учениците да одговорат на следниве
прашања: Наведете некои од вредностите според кои
се раководите  во животот. Кои се возрасните околу вас
со кои ги делите овие вредности? На кои сè начини
можете да ги зајакнете своите позитивни вредности?

Разговор за вредностите со одбраната возрасна
личност 1

Учениците нека им раскажат на родителите, или на
некоја друга возрасна личност која ја почитуваат, за
позитивните вредности од часот. Потоа на таа возрасна
личност нека ѝ ги постават следните прашања:
• Со кои позитивни вредности ти си се раководел во
животот?
• Што влијаело на формирањето на тие вредности?
• Како овие позитивни вредности ти помогнале?

1 Одбраната возрасна личност е личност која е вклучена во животот на адолесцентот и се грижи за
него, било да се работи за родител или за друга возрасна личност.

5 минути





Лекција 1

час 4 
РЕСУРСЕН  ЛИСТ: ПОЗИТИВНИ ВРЕДНОСТИ

Ископирајте ја оваа страница, исечете ги дефинициите 
и ставете ги во кутијата.

Вредност Дефиниција

Самопочит и 
почитување на другите

Размислување за сопствените и за туѓите потреби,
убедувања и чувства

Љубезност Покажување внимание и грижа за другите

Здрав начин на живот
Водење грижа за сопственото тело и избегнување
негативни влијанија врз менталното и физичкото
здравје

Одговорност Добро расудување, донесување позитивна одлука,
исполнување на ветувањата и стабилност

Чесност Искреност, правичност и доверливост

Храброст Борба за сопствените убедувања и идеали и покажу-
вање решителност во тешки моменти

Самодисциплина
Самоконтрола, развивање на сопствените вештини
и таленти и реализација на она што сакаме да го
оствариме

Услужливост Помагање и стоење на услуга на другите

Посветеност на 
семејството

Учество во создавањето силно и поддржувачко 
семејство





05 минути
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Лекција 1, час 5
ПОСТАВУВАМЕ ПОЗИТИВНА ЦЕЛ

Часот број 5 ги води учениците чекор по чекор низ
процесот на поставување делотворни цели. Врз основа
на она што го научиле досега за важните Промени и
предизвици на раната адолесценција, потребно е секој
ученик да пронајде јасна и мерлива лична цел која ќе
ја оствари во текот на курсот. Потоа ќе работат во
парови и ќе ги планираат чекорите за остварување на
сопствената цел.

Цел на часот
Идентификување и планирање на остварувањето на
личната цел во текот на курсот Вештини за
адолесценција.

Активности
Учениците ќе:

1. ги препознаат карактеристиките на делотворните цели;
2. го опишат процесот на поставување цели; и
3. го искористат процесот за поставување и
планирање на личната цел во текот на курсот.

Материјал и подготовка
• Промени и предизвици

- Работен лист Ти го можеш тоа – како да поставиме
лична цел.
• Хартија за белешки

Н А   О В О Ј   Ч А С

Напишете ја на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Идентификување и планирање на
остварувањето на личната цел во текот на курсот
Вештини за адолесценција.
Цитат: „Сами ја пишуваме својата судбина.
Стануваме она што го правиме.“

Мадам Чианг Кај-шек, 
поранешната „прва дама“ на Тајван.

О Т К Р И В А Њ Е

Денеш-
ниот

цитат е:
„Сами ја пишу-

ваме својата
судбина. Стану-
ваме она што го

правиме.“
Мадам Чианг

Кај-шек

5 минути



10  минути
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1. Разговарајте за значењето на целта и за
карактеристиките на делотворната цел

Побарајте од учениците да дефинираат некоја цел.
Нивната дефиниција може да гласи, на пример,
„нешто што сакаме да оствариме а за кое е потребно
многу труд.“

Објаснете дека делотворната лична цел е:

• важна за вас (во спротивно нема да бидете
мотивирани да ја остварите);
• јасна и мерлива (така ќе знаете кога сте ја оствариле
целта);
• реална (инаку може да се обесхрабрите и да се
откажете); и
• зависи од вашето делување (не од делувањето на
другите).

2. Истражете ги разликите помеѓу јасните и
нејасните цели

Напишете го следното на таблата:

Сакам да бидам добар ученик.

Сакам да добијам петка по биологија.

Прашајте ги учениците зошто втората цел е појасна од
првата (затоа што е мерлива - знаете кога сте ја
постигнале).

На почетокот на часот побарајте од учениците да на-
бројат некои од работите што ги научиле во текот на
првата лекција за промените и предизвиците на раната
адолесценција. Потоа прашајте ги како цитатот се од-
несува на она што го прават во текот на адолесцен-
цијата. Истакнете дека нашите надежи и планови за
иднината не се остваруваат сами од себе. За да можеме
да постигнеме добри работи во текот на адолесцен-
цијата, треба да поставиме реални цели и да работиме
вредно на нивното остварување.

Денес секој ученик ќе пронајде лична цел на која сака
да работи за време на курсот, ќе одлучи за чекорите
кои треба да ги преземе за да ја оствари таа цел, а потоа
ќе почне со работа.

П О В Р З У В А Њ Е
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3. Побарајте учениците да редефинираат нејасни
цели
Доброволците нека ги редефинираат овие нејасни цели
така што ќе станат поконкретни и мерливи.

4. Направете список на краткорочни цели
Објаснете дека некои краткорочни цели може да се
остварат за неколку дена или недели, или за еден месец
или два. Други цели се долгорочни и за нив се по-
требни неколку месеци или дури година. Поканете ги
учениците да предложат некои краткорочни цели за
личности на нивна возраст. Напишете ги на таблата.

Примери:

• Да добијам петка по македонски јазик.
• Да успеам да истрчам пет километри.
• Да почнам да тренирам (некој спорт) / да влезам во
првиот тим.
• Да заштедам 5.000 денари.

5. Објаснете го процесот на поставување и плани-
рање на остварување на личната цел

Учениците нека го отворат работниот лист Ти го
можеш тоа  - како да поставиме лична цел, додека им
ги објаснувате чекорите на наведениот или на некој
сопствен пример.

Пример:

1: Која е вашата цел?

• Да добијам петка по македонски јазик.

2: Кои чекори се потребни за остварување на твојата
цел?

• Ќе го прашам наставникот / наставничката како
можам да го поправам својот стил на пишување.

П О В Р З У В А Њ Е

Примери на појасни цели:
Сакам да истрчам киломе-
тар за 8 минути.
Сакам да стекнам двајца
нови пријатели во првото
полугодие.
Сакам да учествувам во
училишната приредба.

Нејасни цели:
Сакам да бидам физички
спремен / на.
Сакам да имам повеќе
пријатели.
Сакам да бидам поакти-
вен/a во училиште.
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• Ќе ја пишувам секоја домашна задача по
македонски.

• Ќе учам најмалку два часа за секоја контролна.

3. Размислете за пречките и за начините за нивно
надминување.

• Наставникот/а  не е задоволен/а од моето
пишување (треба да разговарам со него/неа и да
дознаам што би требало да променам).

• Често пати не ја пишувам домашна работа (а треба
да ја напишам секоја домашна).

• Станувам нервозеи и не можам да се концентрирам
на контролната (треба да научам некои од вештините
за полагање тестови).

4: Направете временска рамка.
• Ќе настојувам да добијам петка до крајот на

полугодието.

5: Изградете систем на поддршка.
• Ќе разговарам со наставникот /а, со мајка ми и со

мојот другар Ване.
• Ќе ја прочитам лектирата однапред.

Напомнете дека шестиот чекор во работниот лист од
книгата Промени и предизвици бара да го следите својот
напредок - и да ги воведувате потребните промени.
Седмиот чекор е прославување на успехот!

Во резимето кажете дека за постигнување на целта е
потребно да се направи план на активности кој ќе биде
реален и мерлив. Добар начин е да се замислиме
себеси со остварена цел и да размислуваме за тоа како
ќе се чувствуваме кога ќе успееме во нејзиното
остварување.

П О В Р З У В А Њ Е



25 минути
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В Е Ж Б А

1. Учениците идентификуваат лична,
краткорочна цел која ќе ја остварат во 
текот на курсот

Учениците нека размислат неколку моменти и нека
идентификуваат лична, краткорочна цел која би
сакале да ја остварат во текот на овој курс. Целта би
требало  да се однесува на една од петте категории за
кои разговараа за време на првиот час. Напишете ги
овие категории на таблата:
• Како растам: физички развој.
• Како мислам: интелектуален развој.
• Како се однесувам кон другите: социјален развој.
• Како се чувствувам: емоционален развој.

Потсетете ги дека нивната цел треба да биде нешто
што реално може да го остварат во текот на курсот и за
кое може отворено да разговараат со другите во класот.

2. Учениците ги пишуваат своите планови
Повикувајќи се на работниот лист Ти го можеш тоа –
како да поставиме лична цел, кажете им на  учениците
да ги напишат своите одговори на прашањата од еден
до пет на друг лист хартија, не во работниот лист.

Одете од еден до друг ученик и помагајте им додека
работат. По десетина минути  учениците нека најдат
партнер кој работи на истата физичка, интелектуална,
социјална или емоционална категорија.

3. Партнерите ги прегледуваат плановите 
едни на други
Објаснете им на паровите дека е потребно да ги
прегледаат целите и плановите едни на други  и да
дадат сугестии. Тогаш секој може да ги запише
сугестиите кои му изгледаат практични и да ја
препише конечната верзија веднаш (ако има време) во
работниот лист Ти го можеш тоа – како да поставиме
лична цел, или тоа да им биде домашна задача.



05 минути
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В Е Ж Б А

П Р И М Е Н A  

Завршни  прашања
• Ако некој сака да ја сподели со нас целта што ја
поставил / а нека крене рака (повикајте неколку
доброволци).
• Како би можеле да си помогнете едни со други  во
остварувањето на своите цели?
• Што е тоа што би можеле да го направите веднаш за
да ја остварите својата цел? Кажете ѝ на личноста до
вас (повикајте неколку ученици да го пренесат она што
е кажано).

Објаснете дека работата на остварување на целта не е
едноставна. Може да се јават неочекувани пречки и
застои. Во текот на курсот учениците повторно ќе ги
разгледуваат своите планови и по потреба ќе ги
менуваат. Исто така, повеќе ќе зборуваат за начините
на кои можат да си помогнат едни на други во
остварување на целите.

Водење на дневникот
Кажете им на учениците да ги запишат своите цели во
дневникот. Побарајте од нив да опишат како ќе се
чувствуваат кога ќе ја постигнат својата цел и како тоа
би можело да влијае на нивниот „пат“ на адолесцен-
ција.

Разговор со одбраната возрасна личност
Кажете им на учениците да ја  опишат својата лична
цел на еден од родителите или на некој друг возрасен -
некој кој може да им помогне да постигнат успех. Осо-
бено може да разговараат за петтиот чекор: „Градење
на систем на поддршка“. Возрасните можат да им по-
могнат во одлуката  што и кој може да им помогне во
остварувањето на целта.

5 минути
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Тестовите во рамките на лекцијата се состојат од неколку работни листови кои
може да се копираат. Секој работен лист ја тестира главната цел на лекцијата.
Подолу е листата на цели за секој дел од лекцијата и часот на кој се однесува.
Дадени се одговори и поени.
Делови од тестот може да се користат самостојно или во комбинација на
различни начини:
• како пред и пост-тест за лекцијата, за да се процени знаењето или
напредокот на учениците;
• како тест за лекцијата, за да биде утврдено нивото на знаење на учениците;
• како дијагностичко средство со цел да се утврдат индивидуалните и
групните предности и слабости;
• како квиз; или
• како дополнителна задача во училиштето или како домашна задача.
Покрај тоа, некои делови од тестот се погодни да се користат како активности
за утврдување на материјалот, критичко размислување или пишување во
рамките на основната настава. Забелешките на маргините во планот на часот
укажуваат кога и на кој начин најдобро може да се искористат делови од
тестот.
Задолжително прочитајте го делот за евалуација и оценување во рамките на
материјалот „Наставни стратегии“, во кој постои опис на тестовите и инструк-
ции за нивна употреба.

1. Одговорите ќе се разликуваат, но карактеристиките
треба да бидат слични на оние кои се препознаени во
текот на вториот час, како што е „слушање кога дру-
гите зборуваат“ или „нема задевање“.

Можни точни одговори 5

Преодна оценка 4 

2. Одговорите треба да бидат примери на правилата на
однесување. Однесувањето треба да биде релевантно и
соодветно за секое правило. 

Можни точни одговори 3

Преодна оценка 2

ТЕСТ А (ЧАС 1 и 2)
Цел: Одредување на карактеристиките на позитивната училишна средина и
поставување правила на однесување.

1. Одговорите ќе се разликуваат.
2. Одговорите ќе се разликуваат. 

Можни точни одговори 7
Преодна оценка 6

ТЕСТ В (ЧАС 3)
Цел: Идентификување на интересите и особините кои им се заеднички на учени-
ците и на останатите адолесценти.
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1. Одговорите ќе се разликуваат, но може да вклучу-
ваат родителски вредности, културни традиции, вер-
ско учење, правила, закони, угледни луѓе. 

Можни точни одговори 3

Преодна оценка 3

2. Одговорите ќе се разликуваат. Можни одговори: са-
модисциплина: одолевање на искушенија, давање сè од
себе, остварување на целите. Одговорност: вршење на
задачите, грижа за сопствените и за работите на дру-
гите луѓе, завршување на задачите, признавање на
грешките. Почит за другите: да се ислуша туѓото мис-
лење без спуштање, нема задевање или навредувње, без
озборување, прифаќање на различните обичаи и тра-
диции. Искреност: да се кажува вистината, да се биде
фер, да се врати пронајдениот предмет.

Можни точни одговори 4

Преодна оценка 3

ТЕСТ Д (ЧАС 4)
Цел: Да се истражи улогата на позитивните вредности во нашиот живот.

1. Изјавата за целта треба да биде:

- Во врска со желбата на Михаил да научи карате

- Јасна и мерлива

- Реална

- Во зависност од чекорите што може да ги преземе
Михаил

2. Чекорите треба да се напишат како посебни акции
со кои Михаил може да ја постигне својата цел.

3. Одговорите ќе се разликуваат, но треба реално да се
однесуваат на ситуацијата на Михаил.

4. Временската рамка треба да вклучува време за поче-
ток на планот, завршување на секој чекор и рок за по-
стигнување на целта.

5. Одговорот треба да препознае можни ресурси, одно-
сно луѓе кои може да му помогнат на Михаил да ја
оствари својата цел.

Можни точни одговори 10

Преодна оценка 7

ТЕСТ Ѓ (ЧАС 5)
Цел: Употребете го процесот за изработка на ефикасен план на поставување цели.
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Лекција 1, Тест А (час 1 и 2)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:__________________________________ ДАТУМ:_____________

Цел: Одредување на карактеристиките на позитивна училишна средина и поставу-
вање правила на однесување.

1. Наведете пет одлики кои го прават класот позитивно место за секого

1)

2)

3)

4)

2. Наведете три правила на однесување кои сте ги поставиле во класот. Покрај
секое од нив дајте пример за да може да се придржуваме кон тоа правило.

a. Правило:

Однесување:

б. Правило:

Однесување:

в. Правило:

Однесување:
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Лекција 1, Тест В (час 3)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:__________________________________ ДАТУМ:_____________

Цел: Идентификување на интересите и особините кои им се заеднички на уче-
ниците и на останатите адолесценти.

1. Наведете четири интереси кои се заеднички за вас и за вашите соученици од
класот.

a.

б.

в.

г.

2. Наведете три интереси, односно особини кои се заеднички за вас, за вашите со-
ученици од класот и за останатите врсници.

a.

б.

в.
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Лекција 1, Тест Д (час 4)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:__________________________________ ДАТУМ:_____________

Цел: Да се истражи улогата на позитивните вредности во нашиот живот.

1. Наведете три позитивни влијанија кои ги обликуваат нашите вредности.

a.

б.

в.

2. Напишете конкретен пример за тоа како една од следните вредности може да
се изрази во секојдневниот живот.

Самодисциплина:

Одговорност:

Почит за другите:

Искреност: 
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Лекција 1, Тест Ѓ (час 5)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:__________________________________ ДАТУМ:_____________

Цел: Употребете го процесот за изработка на делотворен план на поставување
цели. Упатство: Користејќи го процесот што го научивте во оваа лекција како на-
сока, напишете делотворен план на поставување цели за Михаил.

Михаил навистина би сакал да научи карате, но нема часови по карате во него-
виот град. Тој видел дека неговиот сосед, еден постар човек, вежба карате во
својот двор, но Михаил мисли дека овој човек не сака луѓе. Дури еднаш кога топ-
ката на Михаил случајно паднала во неговиот двор и кога тој отишол да ја по-
бара, човекот му рекол да го напушти дворот. Единствениот начин на кој може
Михаил да научи карате е да го подучува тој човек.

1. Дефинирање на целта: Напишете делотворна изјава за целта на Михаил.

2. Чекори за остварување на целта: Напишете кои чекори, според вас, Михаил
треба да ги преземе за да ја оствари оваа цел.

3. Размислете за евентуалните пречки и за начините како да се надминат: Кои се
двете пречки на кои Михаил може да наиде и како да ги надмине?

Пречка 1:

Решение:

Пречка 2:

Решение:

4. Временска рамка: Направете можна временска рамка за Михаил.

5. Систем на поддршка: Предложете можен систем на поддршка за Михаил.

6. Проверете и доколку е потребно изменете го планот 
(одговорот не е задолжителен).

7. Прославете го успехот (одговорот не е задолжителен).





ГРАДИМЕ САМОДОВЕРБА 
И КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

Лекција 2
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Лекција 2, час 1
ТРИНОЖНИК НА САМОДОВЕРБАТА 

На овој час учениците ќе учат за три фактори кои може
да изградат самодоверба: развој на вештини, самопочи-
тување и почитување на другите и одговорно однесу-
вање. Работниот лист им помага да препознаат примери
на овие фактори во сопствениот живот.

Цел на часот
Да се научи нешто повеќе за самодовербата и за начи-
ните на кои таа може да се зголеми.

Активности
Учениците ќе:

1. ја дефинираат самодовербата;
2. ги опишат трите компоненти на самодовербата; и
3. препознаат некои од сопствените вештини и
способности.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Работен лист Триножник на самодовербата
- Лекција 2, Вовед
- Активност За почеток

Нацртајте голем триножник на поголем лист хартија
или на пано.

Н А  О В О Ј  Ч А С

Напишете ја на таблата целта на часот и денеш-
ниот цитат.

Цел на часот: Да се научи нешто повеќе за самодовер-
бата и за начините на кои таа може да се зголеми.

Цитат: 

„Она што е зад нас и пред нас е мало во однос на она
што е во нас.“

Оливер Вендел Холмс, поет

О Т К Р И В А Њ Е  

Денешен
цитат:

„Она што е зад
нас и пред нас е

мало во однос 
на она што 

е во нас.“
Оливер Вендел

Холмс



15 минути

61

Прашајте ги учениците на кој начин овој цитат се одне-
сува на самодовербата (во нас е и е многу важна). По куса
дискусија побарајте од учениците да ја дефинираат само-
довербата. Тие може да кажат дека самодовербата ни по-
мага да бидеме сигурни во себе и во своите способности.
Резимирајте со забелешката дека количеството  самодо-
верба кое го имаме е често клуч на нашиот успех во живо-
тот.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Учениците ги препознаваат карактеристиките 
на личноста која има самодоверба
Повикајте ги учениците да се запознаат со нова „лич-
ност“. Нацртајте човече од цртички („Глишо“) на таблата
и под него напишете „Личност која има самодоверба“.
Побарајте од учениците да наведат некои од карактерис-
тиките на личноста која има самодоверба. Запишете ги
нивните одговори околу човечето.

Примери:

• се чувствува добро каде било;
• се бори за своите убедувања;
• има позитивен став;
• сака да научи нови вештини;
• не се плаши да згреши;
• забавна е;
• не се фали и не се обидува да предизвика восхит кај
другите;
• лесно создава пријателства;
• ги почитува другите; и
• им помага на другите.

2. Истражете го концептот на самодоверба
Прашајте ги учениците што мислат, дали некои личности
имаат самодоверба цело време. Помогнете им да разберат
дека никој не се чувствува самоуверен постојано. Сите
ние имаме добри и лоши фази. Сепак, нашата самодо-
верба во секој момент влијае на нашите мисли, чувства и
постапки. Таа влијае на нашата одлука дали ќе се обидеме
да пробаме нешто ново и има влијание врз она што ќе го
постигнеме. Колку повеќе самодоверба имаме толку сме
поподготвени да пробаме нови работи и можеме да пос-
тигнеме повеќе. А тоа што сме го постигнале ни дава до-
полнителна самодоверба да пробаме повторно некои
други нови работи.

Доколку сметате
дека е потребно,
учениците можат

да објаснат како во дру-
гите култури се гледа
на самодовербата и
како таа се изразува.
Побарајте од нив да
опишат, на пример,
како знаат дека некој во
нивната култура има
самодоверба.

Нови зборови

самодоверба:
верба во себе и во
своите
способности.

Забелешка: 
Проверете дали сè
уште се истакнати
правилата на однесу-
вање во училницата.
Во текот на овој час,
побарајте учениците
да ги уочат парале-
лите помеѓу прави-
лата и концептите
кои го претставуваат
триножникот. По по-
треба, следете како
учениците соработу-
ваат и ја развиваат
ученичката заедница.
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Забелешка: Самодовербата е особено важна за адолес-
центите, бидејќи треба да се чувствуваат доволно сло-
бодно да истражуваат нови можности и да преземаат
безбедни ризици. Во текот на оваа лекција обрнете
внимание на учениците на кои можеби им е потребно
охрабрување за да развијат самодоверба. Многу од нив
можеби прв пат разговараат за оваа тема.

3. Воведете го концептот на „триножник“
Покажете му на класот цртеж на триножник. Објаснете
им дека самодовербата е како триножник. Прашајте ги
што ќе се случи ако се оштети или ако недостига една
нога на триножникот (се ниша или паѓа).

Објаснете ги трите „нозе“ кои им се потребни на луѓето
за да се чувствуваат самоуверено: развој на вештини,
почит за себе и за другите и одговорно однесување. До-
дека објаснувате, напишете ги покрај нозете на тринож-
никот.

• Развој на вештини - стануваме способни да направиме
нешто добро.

Побарајте од учениците да набројат некои од вештините
кои многу млади на нивна возраст ги имаат, или се во
развој (примери: играат фудбал или кошарка, свират на
пијано, имаат домашно милениче, знаат како да поправат
велосипед).

• Самопочит и почит за другите - сигурни сме во себе и
во своите идеи и ги почитуваме другите.

Побарајте од учениците да предложат начини на кои лу-
ѓето можат да покажат дека се почитуваат себеси и дру-
гите (примери: ги слушаат и ги поддржуваат другите, го
изразуваат своето мислење а не ги навредуваат другите,
ги прифаќаат разликите, не попуштаат под притисокот
на врсниците, покажуваат благодарност, не ги омалова-
жуваат другите, вежбаат и јадат здраво, не земаат дрога и
не им нудат дрога на другите).

• Одговорно однесување - нашето однесување влијае по-
зитивно врз нас и врз  другите.

Прашајте ги учениците на кој начин тие покажуваат дека
се одговорни (примери: помагаат дома, ја пишуваат до-
машната задача, активни се на часот, учат за контролните
тестови, ги признаваат грешките,  ги чуваат зајмените ра-
боти, стојат зад своите убедувања, сигурни се).

Објаснете дека во оваа лекција учениците ќе видат како
тие може да изградат свои „нозе“ на самодоверба преку
развој на вештини, почит за себе и за другите и одговорно

П О В Р З У В А Њ Е  
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П О В Р З У В А Њ Е  

однесување. Прашајте ги учениците како овие „нозе“ ќе
му помогнат на „триножникот“ да стои поцврсто.

4. Учениците дискутираат за разликата меѓу
самодоверба и вообразеност

Прашајте ги учениците дали  самодовербата е исто што и
вообразеност. Уверете се дека сте го опфатиле следново:

• Кога луѓето се вообразени тие се фалат и привлекуваат
внимание за да се „прават важни“ или да ги омаловажат
другите. Вообразените луѓе главно се обидуваат да го сок-
ријат недостатокот на самодоверба.

• Личностите кои имаат самодоверба знаат дека имаат
одредени вештини, но не мислат на нив. Тие со задовол-
ство им даваат за право на другите и ги делат тимските и
групните успеси.

1. Учениците го пополнуваат работниот лист 
Триножник на самодоверба
Помогнете им учениците  да го пополнат работниот лист.
Примери на вештини: Јас сум сè подобар по математика.
Можам да го поправам велосипедот. Јас сум добар другар.
Другите велат дека добро готвам. Учам да работам на
компјутер.
Забелешка: Бидете подготвени да разговарате за тоа
како може да се почитуваме себеси. Ние сме навикнати
да размислуваме за тоа како да ги почитуваме другите.
Самопочитувањето им помага на учениците да донесу-
ваат одлуки кои го поддржуваат нивниот раст.
Примери на самопочитување: Имам пријатели кои ме
сакаат таков каков што сум. Не им допуштам на врсни-
ците да донесуваат одлуки место мене. Давам сè од себе
во училиштето и надвор од училиштето. Спијам колку
што ми е потребно. Јадам здрава храна. Вежбам или тре-
нирам за да си ја одржам силата.

В Е Ж Б А  
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Примери за почит кон другите: Ги слушам внимателно
другите дури и кога не се согласувам. Ги слушам родите-
лите. Стрплива сум со помладата сестра. Ги земам предвид
чувствата на другите луѓе. Ги враќам зајмените работи.

Примери за одговорно однесување: Планирам како да го
трошам џепарлакот. Ја пишувам домашната задача на
време. Ги кревам садовите после ручекот сам/а пред да
ми кажат.

2. Учениците им ги презентираат своите 
одговори на останатите
Побарајте од доброволци да ги споделат своите одговори
со другите, а можеби и да опишат по една ставка од секој
дел. Задолжително споделете и сами. Ако е потребно,
потсетете ги учениците на правилата на однесување кои
се однесуваат на почитувањето на другите. Напишете
неколку примери од учениците покрај соодветната нога
на цртежот.

Наместо тоа: Учениците нека го споделат она што го на-
пишале во работните листови во мали групи или во па-
рови, а потоа нека го презентираат тоа пред големата
група.

3. Учениците предлагаат четврта нога за 
триножникот
По дискусијата, предизвикајте ги учениците да смислат
четврта нога за триножникот. Дали треба да се додаде
уште некоја категорија која е подеднакво важен дел на
самодовербата? Некои ученици можеби ќе предложат
помагање на другите или учество во тимски спортови
или во групни активности. Учениците нека ги споделат
своите примери и разговараат за тоа како тие се однесу-
ваат на триножникот, односно на столот.

4. Резимирајте го часот 
Уважете го фактот дека учениците сега ги градат своите
триножници на самодоверба  со тоа што ги препознаваат
начините на кои ги развиваат своите вештини, покажу-
ваат почит кон себе и кон другите и се однесуваат одго-
ворно. Во текот на оваа лекција ќе научат специфични
начини како може да ја изградат својата самодоверба и
да им помогнат на другите да ја изградат нивната. На тој
пат триножникот ќе им биде од голема помош!

В Е Ж Б А  
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Завршни прашања
• Што би сакале да запомните од она што го научивте
денес за самодовербата? Разговарајте за тоа во парови.
• Дали беше лесно или тешко да ги наброите своите
вештини? Кажете му на вашиот партнер.
• Која нога на триножникот/ столот, според вас, може
најлесно да се зајакне? Зошто?
• Која нога им е често проблем на тинејџерите? Што
може да направиме ако ни се чини дека одредена нога е
слаба?

В Е Ж Б А  

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Учениците нека одговорат на следниве прашања:

• Како можете да ја искористите идејата на триножникот
за да ви помогне да изградите самодоверба?
• Како можете да ја искористите за да им помогне на
другите да изградат самодоверба?
• Како семејството и пријателите може да ни помогнат да
изградиме самодоверба?
• Кои се предностите на градење на нозете на вашиот
триножник/ стол полека, наместо на брзината?

Промени и предизвици
Учениците да го прочитаат Воведот во Лекција 2 во кни-
гата Промени и предизвици, и да ја направат вежбата За по-
четок.

Учениците да го пополнат работниот лист Теми на пату-
вањето, кој ќе го користат следниот час.

Разговор со одбраната возрасна личност
Учениците да ги постават следниве прашања на родите-
лот или на друг возрасен:

• Што им помага на младите луѓе да имаат повеќе
самодоверба? Што им ја намалува често самодовербата?
• Што им помага на возрасните да имаат повеќе
самодоверба? Помалку самодоверба?
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Лекција 2, час 2
УМЕТНОСТ НА ДЕЛОТВОРНО СЛУШАЊЕ

Како продолжение на проучувањето на втората нога на
триножникот, овој час ги воведува клучните елементи на
делотворното слушање. Слушањето помага да се из-
гради самопочитување на другите преку покажување
почит за нивните идеи и мислења.

Цел на часот
Учење и вежбање на техниките на делотворно слушање.

Активности
Учениците ќе:

1. препознаат и дадат примери на три клучни елементи
на делотворно слушање;
2. вежбаат примена на вештината на делотворно
слушање во училиште и дома.
3. ја проценат добивката од делотворното слушање за
говорникот и за слушателот.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

- Информативен лист Уметност на слушање

- Работен лист Теми на патувањето (домашна задача)

- Работен лист Слушање

• Поголем лист хартија, маркер

Напишете ги клучните зборови УметнОСТ на слушање на
хартија со маркери во боја:

У
М
Е
Т
Н

Обрни внимание на соговорникот.

Слушни го мислењето на соговорникот.

Треба да одвоиш време за прашања и коментари.

Н А  О В О Ј  Ч А С

Денешен
цитат:
„Кога слушаме
некого пот-
полно, внима-
телно, не ги
слушаме само
зборовите туку
и чувствата што
ги носи пора-
ката, целата по-
рака а не дел од
пораката.“
Џиду 
Кришнамурти
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Напишете ја на таблата целта на часот 
и денешниот цитат.
Цел на часот: Учење и вежбање на техниките на делот-
ворно слушање.

Цитат: „Кога слушаме некого потполно, внимателно,
не ги слушаме само зборовите туку и чувствата што ги
носи пораката, целата порака а не дел од пораката.“

Џиду Кришнамурти, филозоф

На почетокот на часот побарајте од учениците да го ко-
ментираат цитатот. По куса дискусија кажете им дека не
слушаме само со ушите. Ние слушаме и со очите и со гла-
вата, дури и со други сетила. Побарајте од нив да вежбаат
слушање на тој начин што за момент ќе бидат потполно
мирни. Кои звуци ги слушаме околу себе? Како се чувст-
вуваме кога сме потполно мирни и тивки, и само слу-
шаме?

Забелешка: Обезбедете различни можности за слу-
шање. Кога учениците ќе пристигнат на час пуштете
им, на пример,  класична музика и нека слушаат во ти-
шина. Прочитајте текст кој проширува некоја идеја од
претходниот час. Повикајте ги учениците да смислат
неколку начини на кои можат да вежбаат слушање и,
ако е можно, нека извршуваат кратки активности.

Потсетете ги уче-
ниците дека веш-

тините за слушање што
ги учат дома, за да ко-
муницираат со родите-
лите и со членовите на
заедницата, се исто
толку важни како и
оние што ги учат во
училиште. Ако сметате
дека е потребно, пра-
шајте ги учениците
кои уште начини пос-
тојат со кои ќе покажат
дека слушаат.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Разгледајте вербални и невербални 
однесувања кои одразуваат „не слушање“
Побарајте од доброволци да се сетат брзо на вербални и
невербални начини на кои луѓето покажуваат дека не
слушаат. Објаснете дека денес ќе научат и ќе вежбаат де-
лотворно слушање. Тоа е еден од начините на кој тие
можат да покажат почит кон другите, дел од втората нога
на триножникот на самодоверба.

2. Учениците откриваат делотворни вербални и 
невербални однесувања во текот на слушањето
Учениците нека опишат како можат да препознаат кога
некој ги слуша. Напишете ги нивните идеи на голем лист
хартија под насловите Вербално и Невербално.
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Прашајте: „Што се случува кога некој навистина ве
слуша? Што ви се допаѓа во тоа? Како се чувствувате?“
Коментарите на учениците може да вклучуваат:

• Гледам дека следи.
• Го интересира она што имам да го кажам.
• Се чувствувам добро.
• Знам дека му е важно она што имам да го кажам.
• Сакам да споделам уште нешто.
• Се чувствувам прифатено и почитувано.

3. Разгледајте го првиот чекор на Уметноста на 
слушање – Да се обрне внимание на 
соговорникот
Закачете го вашиот графикон Уметност на слушање и
нека остане изложен до крајот на курсот. Учениците нека
го погледаат информативниот лист Уметност на слушање
во книгата Промени и предизвици. Разговарајте за првиот
чекор во информативниот лист:

Соговорникот нека биде во центарот на вашето внима-
ние. Кимајте со главата и  навалете се кон соговорникот.
Одржувајте пријатен контакт со очите. Немојте во никој
случај да читате или да гледате наоколу додека некој збо-
рува.

Прашајте ги учениците како може да го изгубат внима-
нието додека слушаат и како  научиле да се справат со
она што им го одвлекува вниманието. Можете да ги вклу-
чите следниве тези:

• Кога нешто се движи, на пример кога некој поминува,
природно е да погледнете што се случува. Вратете ги
погледот и мислите кон соговорникот и воспоставете
контакт со очите.
• Ако темата не е интересна во прво време, останете
отворени. Ако слушате внимателно, можеби ќе ве
заинтересира повторно.
• Внатрешните мисли и грижи може да ни го одвлечат
вниманието. Побарајте од  учениците да предложат
начин како да ги остават овие мисли настрана неколку
моменти и да му обрнат целосно внимание на
соговорникот. На пример, може да направат замислена
полица во главата. Нека земат замислен мал чекан и мала
полица. Нека ја заковаат оваа полица во главата. При
појава на мисли кои им го нарушуваат вниманието,
можат да ги остават на својата замислена полица и да им

Нови зборови
делотворно слу-
шање: да се

слуша внимателно за
да се разбере значе-
њето на  зборовите на
говорникот; да се од-
несуваме заинтереси-
рано и со уважување.
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се вратат подоцна. На тој начин ќе ги почитуваат своите
мисли, а сепак ќе бидат делотворни слушатели.
• Воспоставете ги своите приоритети. Понекогаш бараме
од другите да слушаат или од нас бараат да слушаме во
незгодно време. Поттикнете ги учениците пред да почнат
долг разговор да го прашаат соговорникот дали му е
згодно да зборува. На сличен начин може да кажеме и:
„Сакам да разговарам со тебе, но сега не е момент.“ На
овој начин покажуваме почит кон себе и кон другите и
може да договориме време за разговар кое им одговара на
сите.

4. Разгледајте го вториот чекор – Да се согледаат 
гледиштата на соговорникот
Ставете се себеси на местото на соговорникот и обидете
се да ги согледате работите од негова гледна точка. Не го
прекинувајте за да раскажете нешто свое, или да дадете
свое мислење или непобаран совет. Слушајте што зборува
и како зборува. Проверете за да бидете сигурни дека сте ја
разбрале пораката на соговорникот.

Прашајте ги учениците кои тешкотии може да настанат
додека се обидуваат да го препознаат гледиштето на сого-
ворникот. Вклучете ги следниве тези:

• Препознавање на гледиштето не е исто со согласување.
Учениците може да не се согласуваат но и понатаму да го
почитуваат правото на соговорниците на сопствени
мисли и мислења.
• Слушањето може да ги поттикне вашите мисли и идеи.
Бидете трпеливи. Можете да ги кажете подоцна.
• Понекогаш можеби не ги разбирате зборовите или
пораката на соговорникот. Ако не го разбирате, немојте
да се правите дека разбирате, замолете го да ви објасни.
Кажете, на пример, „дали тоа значи..." - или „не сум
сигурен дека разбрав ..."

5. Разгледајте го третиот чекор - Барање време за
прашања и коментари

Без да го прекинувате, охрабрете го соговорникот да ви
раскаже уште – со тоа што ќе го прашате зошто, каде и
како се случило нешто. На пример: „Што си пробала
друго?“ Дајте коментари од типот: „Сигурно си поминала
супер!“ – или: „Баш штета!“ Прашајте го соговорникот
што уште мисли и чувствува за се уверите дека го разби-
рате она што ви го говори.

Учениците често прашуваат: „Што ако не можам да се
сетам на некое прашање?“ Уверете ги дека прашањето

Важно: Задолжително
поминете повторно
низ правилата на одне-
сување и разговарајте
за важноста на вежба-
њето на новите веш-
тини на слушање.
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често само ќе им дојде на ум. Ако не биде така, може да
размислат за она што е кажано и да видат дали постои
нешто што ја предизвикува нивната љубопитност. Нагла-
сете дека коментарите се исто така добредојдени.

6. Покажете уметнОСТ на слушање
Повикајте доброволец да избере тема од работниот лист
Теми на патувањето за која би сакал да зборува. Покажете
делотворно слушање со тоа што ќе обрнувате внимание
на соговорникот, ќе одржувате пријатен контакт со очите
и ќе покажувате заинтересираност со изразот на лицето и
со положбата на телото. Не го прекинувајте, но прашајте
го соговорникот за мислење и чувства во право време, за
да бидете сигурни дека ја разбирате неговата порака.

Потоа побарајте од учениците да наведат кои вештини за
слушање сте користеле. Еден доброволец нека опише
како се чувствувал додека сте го слушале и која порака ја
примил од начинот на кој тоа сте го правеле.

Можете да го
користите вто-
риот дел од Тес-

тот C од Лекцијата 2
како вежба за учење,
потоа завршете го
делот ВЕЖБА.

В Е Ж Б А  

1. Учениците вежбаат вештини за слушање 
во парови
Објаснете им на учениците дека сега ќе имаат можност да
ја вежбаат уметноста на слушање. Нека го погледнат ра-
ботниот лист Теми на патувањето што беше даден за до-
машна. Објаснете им дека ќе вежбаат слушање со три
различни парови додека разговараат за темите од работ-
ниот лист.

Учениците нека најдат партнери со кои не се знаат толку
добро и заедно нека ја изберат темата од работниот лист.
Еден од нив објаснува една минута што напишал на оваа
тема, додека другиот вежба слушање. Кога времето ќе ис-
тече, нека ги заменат улогите уште една минута. Потоа
секој од нив ќе има 30 секунди да му каже на другиот
што му се допаднало кај неговото слушање.

Наместо тоа: Наведете на глас теми за кои учениците
можат во парови да зборуваат една минута.  Примери:
што е за тебе забавен ден; нешто што можеш лесно да го
направиш; нешто што никогаш нема да го направиш;
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Ако сакате, уче-
ниците можат
да одговорат на

прашањето:

Што научивте од
другите за слуша-
њето во други кул-
тури?

нешто на што му се радуваш; нешто што би сакал да из-
мислиш (пронајдок).

2. Разговарајте за вежбата

Откако двата пара вежбаа зборување и слушање, поба-
рајте доброволци да кажат:

• кои техники на слушање ги користел нивниот партнер;
• кои прашања или коментари ги користел оној кој ги
слушал; и
• како се чувствувале кога некој внимателно ги слуша.

3. Учениците вежбаат слушање во нови парови
Сега побарајте од учениците да најдат нови партнери и
повторно да зборуваат и да слушаат, на иста или на не-
која друга тема од работниот лист Теми на патувањето.
После уште три минути тие ќе најдат трет партнер и ќе го
повторат процесот.

4. Учениците го пополнуваат работниот лист 
Слушање во парови
Учениците нека го пополнат овој работен лист за да ги
оценат вештините за слушање кои ги користеле денес.
Тие можат да ги споделат своите одговори со третиот пар.
Кои се нивните предности? На кои вештини би требало
да работат?

5. Резимирајте го часот
Во резимето на часот напомнете дека добрите вештини за
слушање може да ги зајакнат односите и да им покажат
на другите дека ги почитуваме нивните идеи и чувства.
Ако ги градиме своите вештини за слушање, секогаш ќе
бидеме подготвени да ја користиме уметноста на слу-
шање.

Завршни прашања
• Што променивте кога слушавте денес? Кажете му на
партнерот.
• Што ви се допадна кога навистина ве слушаа?
• Каква е врската помеѓу доброто слушање и
согласувањето со другите?
• На кои начини можете да го употребите надвор од
училиштето она што го научивте денес?
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Водење на дневникот
Учениците да размислат и да одговорат на следниве
прашања:
• Која вештина или однесување ќе ги развиете за да
станете подобар слушател?
• Што би можело да се промени во вашиот живот ако ги
подобрите своите вештини за слушање?

Вежбање на вештините за слушање и опис на
вежби

Кажете им на учениците да ги користат своите вештини
за слушање со некој кој не е во овој клас – со пријател или
со член на семејството. Нека напишат краток опис на она
што го направиле поинаку во текот на слушањето и како
реагирал нивниот соговорник. Дали мислат дека соговор-
никот зборувал подолго или изгледало дека го цени нив-
ниот дополнителен напор да го ислушаат? Потсетете ги
дека во описот не треба да споменуваат ничии лични
податоци.
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Лекција 2, час 3
ПОЧИТУВАЊЕ СПРЕМА СЕБЕ 
И СПРЕМА ДРУГИТЕ

На овој час продолжуваме да работиме на втората нога
на триножникот на самодовербата: почитување спрема
себе и спрема другите. Денешната активност ги поттик-
нува учениците да покажат почит спрема другите, поч-
нувајќи од нивните соученици. Учениците исто така ги
препознаваат и меѓусебните разлики.

Цел на часот
Вежбање на изразување почит спрема другите.

Активности
Учениците ќе:

1. ги препознаат причините зошто да се однесуваат кон
другите со почит;
2. направат разлика помеѓу „јасни“ и „нејасни“ изјави на
уважување; и
3. ги препознаат квалитетите, способностите, интересите
и постапките на секој ученик во класот.

Материјали и подготовка
• Бели картонски чинии
• Селотејп/леплива трака

Н А  О В О Ј  Ч А С

О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ја на таблата целта на часот и денешниот
цитат.

Цел на часот: Вежба за изразување почит спрема другите.
Цитат: „Живееме од она што го добиваме, но создаваме
живот преку она што го даваме“. Винстон Черчил, 

поранешен премиер на Велика Британија
На почетокот на часот прашајте ги учениците што мислат
дека значи цитатот. По куса дискусија, објаснете дека слуша-
њето е облик на давање - давање време и внимание. За одне-
сување спрема другите со почит можеме исто така да
користиме и зборови и постапки. Еден од начините да иска-
жеме почит е да изразиме уважување за она што го напра-
виле другите или што може да го направат.

Денешен
цитат:

„Живееме од
она што го до-

биваме, но соз-
даваме живот

преку она што
го даваме“. 

Винстон 
Черчил,
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1. Разговарајте за важноста на однесувањето со
почит спрема себе и спрема другите

Потсетете ги учениците дека самопочитта и почитта за
другите претставуваат една нога од триножникот на са-
модовербата. Вклучете што повеќе ученици во одгово-
рите на следниве прашања:

• Како го дефинираме зборот „почитување“?
• Дали некој ќе се чувствува почитуван, ако само
размислуваме за тоа колку го почитуваме?
• Кои се причините поради кои треба на другите да им
покажеме дека го уважуваме она што го направиле или
што може да го направат?
• Како се чувствувате кога ќе направите нешто посебно за
некого, а тој како да не  го ни забележува тоа?
• Како се чувствувате кога луѓето ви покажуваат дека ве
уважуваат? Како влијае тоа на вашата самодоверба?
• Каква е врската помеѓу самопочитувањето и
самодовербата?

Потсетете ги учениците дека внимателното слушање е
важен начин на кој се искажува  почитување. Уважува-
њето можеме да го покажеме со зборови, насмевка или со
тапкање по грбот. Учениците нека ги наведат останатите
вербални и невербални начини да се покаже почитување
и уважување, и напишете ги на таблата.

Забелешка: Овој список ќе ви треба за активноста 
ПРИМЕНА.

2. Објаснете ја разликата помеѓу „јасни“ и
„нејасни“ изјави

Прашајте ги учениците: „Што мислам кога ќе кажам:
добар си?" По неколку предлози, наведете ги да препоз-
наат дека оваа порака е нејасна. Таа може да значи многу
работи. Меѓутоа, ако се каже: „Ми се допаѓа твоето
чувство за хумор“ - вашиот соговорник знае точно што е
тоа што го почитувате и уважувате. Оваа изјава е јасна и
прецизна.

Напишете наслови Јасно и Нејасно на таблата. Потоа на-
пишете една од следниве нејасни изјави, или некоја своја
нејасна изјава под Нејасно, па прашајте ги учениците
зошто таа спаѓа во оваа категорија. Нека предложат спо-
редлив коментар кој е јасен. Направете по неколку јасни
изјави за секоја наредна нејасна изјава. За да проверите
дали сите разбрале, учениците нека смислат и други при-
мери на нејасни и јасни изјави.

Истакнете дека
во многу кул-
тури постојат

различни начини за
искажување почит и
уважување. Побарајте
доброволци кои би ка-
жале нешто за тоа како
во нивните семејства се
изразуваат почитува-
њето и уважувањето.

Можете да го ко-
ристите Тестот
D од Лекцијата 2

како дополнителна
вежба откако ќе го за-
вршите делот ПОВР-
ЗУВАЊЕ.

Нови зборови

да се почитува:
да се смета вреден, 
достоен; да се обрнува
внимание на некого.
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Нејасно
Убаво изгледаш.

Благодарам.

Океј си.

Јасно
Ми се допаѓа твојата нова фри-
зура.
Ти благодарам што ми помогна
да ја најдам јакната.
Ти благодарам што ја подели
ужината со мене.

3. Разговарајте за градењето на ученичката заедницата
Разговарајте за тоа како односите на меѓусебно почитување влијаат
врз градењето заедништво меѓу учениците.

В Е Ж Б А  

1. Учениците пишуваат пораки до другите во
класот за да покажат почит и да изградат
самодоверба

Објаснете дека денес учениците ќе го покажуваат своето
почитување и уважувањето на своите другари со тоа што
едни со други „ќе се тапкаат по грбот“. Учениците треба
да го напишат секој своето име, да нацртаат дланка на
картонската чинија и да ја залепат чинијата на грбот.
Кажете им на учениците дека на чиниите на грбот ќе го
напишат она што им се допаѓа кај другите. Потсетете ги
на важноста на воздигнувањето на другите, за што се го-
вореше во првата лекција. Побарајте од нив да размислат
малку што би можеле да напишат.
Поттикнете ги да набројат позитивни и поддржувачки
примери кои ќе им паднат на ум.

Примери:
Би можеле да уважуваат некого затоа што:
• прави нешто посебно;
• добро слуша;
• им помага на другите да ја напишат задачата;
• има добра идеја;
• има смисла за хумор; или
• ве охрабрува.
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Потсетете ги учениците да бидат конкретни. Неопходно е
секој од нив да се обиде да напише нешто на секоја чи-
нија. Нагласете дека уважувањето на придонесот на дру-
гите ученици е начин на кој се зајакнува заедништвото.

Внимание: повторно нагласете ја важноста на пишу-
вање само позитивни коментари. Ако учениците не се
сигурни дали изјавата е соодветна, нека ве прашаат
пред да ја напишат на нечија чинија.

2. Учениците го читаат и го пренесуваат она со
коешто другите ги „потапкаа по грб“

Учениците треба да ги симнат своите чинии и да ги про-
читаат. Доброволци нека прочитаат на глас неколку „тап-
кања по грбот“. Поттикнете ги учениците да ги задржат
своите чинии и да ги прочитаат кога ќе бидат подготвени
да се потсетат што е тоа што другите го уважуваат кај нив.

Завршни прашања
• Зошто разговаравме за јасни и за нејасни изјави? Каква
врска има тоа со првата нога на самодовербата - развојот
на вештини?
• Набројте некои од начините на кои сознанието дека
врсниците ве почитуваат и ве уважуваат ви помага да
имате повеќе самодоверба? Дискутирајте за тоа во парови
и бидете подготвени подоцна го споделите тоа со
другите.
• Како можеме да им покажеме почитување и уважување
на своите семејства? На пријателите? На наставниците?
На личностите во својата заедница?
• На кој начин покажувањето почит спрема другите ја
јакне нашата самодоверба?
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Водење на дневникот
Побарајте од учениците да ги следат следниве чекори:

• Замислете дека сте некој што го знаете и го цените.
• Напишете го името на таа личност во дневникот.
• Од гледна точка на таа личност, напишете кратко
писмо до себе во кое опишувате нешто кај вас што е
достојно за почит и уважување.

Кажете им на учениците дека способноста да се препоз-
наат сопствените вредности е важен дел од самопочитува-
њето и самодовербата.

Разговор со одбраната возрасна личност
Учениците треба да изберат начин да изразат уважување
и да го пробаат со член на семејството или со некој друг
возрасен, а потоа нека опишат во еден или два пасуса што
направиле и каков одговор добиле.

Наместо тоа: Учениците нека нацртаат „тркало на уважу-
вање“ и нека стават нечие име во центарот, а позитивен
збор или реченица за таа личност во секој сегмент од
тркалото. Поттикнете ги учениците своето дело да ѝ го
дадат на таа личност.
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Лекција 2, час 4
КАКО ДА ДОНЕСУВАМЕ 
ПОДОБРИ ОДЛУКИ

На овој час и понатаму ќе се занимаваме со третата нога
на самодовербата: одговорно однесување. Важен дел од
подготовките за животот на возрасни е да научиме да до-
несуваме позитивни, здрави одлуки. Донесувањето од-
луки е комплексна вештина на мислење која младите би
требало да ја вежбаат со помош на возрасни личности од
доверба.
На овој час учениците ќе разговараат за односот меѓу
постапките и последиците. Тие ќе научат што е потребно
за да се донесе добра одлука, и на кој начин може да
утврдат дали нивните одлуки можат да ги доведат во не-
волја. Потоа, со ваша помош, тие ќе ги испитаат начи-
ните на кои може да ги решат типичните адолесцентски
дилеми.

Цел на часот
Да се научи како одговорните личности донесуваат пози-
тивни, здрави одлуки.

Активности
Учениците ќе:

1. објаснат зошто донесувањето одлуки е важна вештина;
2. објаснат зошто на младите им е потребна помош на
одговорни возрасни за да донесат одлуки; и
3. опишат и ќе вежбаат чекори во контекст на донесување
позитивни одлуки.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици:
- Инфомативен лист Како да донесуваме подобри одлуки
- Работен лист Одлуки! Одлуки!
- Работен лист Што треба да направиш?
- Работен лист Потсетување
• Ресурсен лист Дали одлуката ќе ве доведе во неволја?
1. Изберете како пример позитивна одлука која неодамна
сте ја донеле, како што е вежбање или помагање на
пријател или на сосед.
2. Направете копии од ресурсниот лист Дали одлуката ќе
ве доведе во неволја? и  подгответе по една картичка за секој
ученик. Ако е можно, пластифицирајте ги картичките.

Н А  О В О Ј  Ч А С

Денешен
цитат:

„Ако ми дадеш
риба ќе јадам
денес. Ако ме

научиш како да
ловам риба, ќе

јадам целиот
живот. "
Кинеска 

поговорка
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Напишете ја на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Да научите како одговорните луѓе доне-
суваат позитивни здрави одлуки.

Цитат: „Ако ми дадеш риба ќе јадам денес. Ако ме на-
учиш како да ловам риба, ќе јадам целиот живот. "

Кинеска поговорка

На почетокот на часот прашајте ги учениците како овој
цитат се однесува на донесувањето добри одлуки. По куса
дискусија, објаснете дека донесувањето позитивни од-
луки е важен дел од одговорноста кај адолесцентите и
начин да се стане одговорна возрасна личност. Кога ќе
научиме како да донесуваме добри одлуки, имаме веш-
тини за цел живот.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Истражете како луѓето донесуваат промислени
одлуки

Прашајте ги учениците како луѓето донесуваат добри од-
луки. Дали се раѓаат со тоа знаење? По куса дискусија,
објаснете дека способноста за донесување добри одлуки е
вештина која се стекнува со вежбање, искуство и со
помош на одбрани возрасни, исто како и вештината за во-
зење автомобил. Значајните вештини за донесување од-
луки се особено важни во денешно време, затоа што сме
често соочени со разни избори и можности. 
Важно: Со оглед на фактот дека адолесцентите уште учат
како да донесуваат позитивни одлуки, нагласете дека за
помош треба да се потпираат на семејството или на други
возрасни од доверба, особено во донесувањето одлуки
кои се однесуваат на нивното здравје и безбедност.
Учениците нека замислат дека се на прошетка во група и
дека е топол летен ден. Тие доаѓаат до езерце каде што
пред тоа никој не бил. Еден добар пливач застанува на
работ високо над водата и одлучува да скокне. Дали е ова
мудра одлука? Што би требало да направи пливачот пред
да скокне?
(Одговор: Размислете - проверете ја длабочината на во-
дата пред скокање. Видете дали има камења или други
опасности кои не се гледаат на површината.).
Нагласете дека одговорните личности добро размислу-
ваат пред да направат нешто. Тие ги истражуваат пози-
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тивните можности и внимателно ги разгледуваат
последи ците пред да донесат одлука.

2. Разговарајте за тоа како општествените,
семејните и културните норми влијаат на
донесувањето одлуки

Прашајте ги учениците: „Како правилата кои постојат во
нашето семејство ни помагаат да ги научиме вештините
на донесување одлуки?“ Наведете ги учениците да  пре-
познаат дека младите уште учат за можните последици
од своите постапки, така што семејствата обично поставу-
ваат правила и ограничувања. Затоа родителите велат:
„Прво домашната, после телевизија“ - или „Нема излегу-
вање до доцна во текот на работната недела!“ Овие пра-
вила ги поттикнуваат младите луѓе да бидат одговорни.

Побарајте од учениците да ги наведат општите правила
кои повеќето млади на нивна возраст мора да ги почиту-
ваат дома или во училиште. Напишете ги на таблата и
учениците нека ги препознаат позитивните последици на
почитувањето на правилата.

Објаснете дека многу позитивни влијанија кои нè охраб-
руваат да бидеме одговорни, ни помагаат и да развиеме
важни вештини за донесување одлуки. Учениците нека
набројат некои од овие позитивни влијанија (примери:
нашите семејства, позитивните вредности, верско учење,
училишните правила, законите во заедница, културните
традиции).

Забелешка: Нагласете дека учениците не би требало да
донесуваат одлуки во врска со тоа дали би требало да
ги почитуваат семејните правила, законите во заед-
ница или верското учење. Тие мора да ги следат и да ги
почитуваат овие правила, закони и учења, бидејќи тие
претставуваат стандарди на однесување.

3. Препознавање на неприфатливо однесување
Побарајте од учениците да ви дадат примери на однесу-
вање за кое законите и учењата ни кажуваат дека е непри-
фатливо (примери: кражби, повредување на другите,
неслушање на родителите или други возрасни од до-
верба, употреба на дрога, уништување на туѓ имот, из-
мами и лажење).

Нагласете дека луѓето кои ги кршат правилата и зако-
ните, создаваат многу проблеми за себе и за другите. По-
барајте од учениците да наведат некои од овие проблеми
(примери: физичко загрозување на луѓе и предмети, гу-
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1. Дајте личен пример на донесување одлуки со 
помош на информативниот лист 
Како да донесуваме подобри одлуки.
Побарајте учениците да го отворат информативниот лист
Како да донесуваме подобри одлуки во книгата Промени и
предизвици. Објаснете како ги користевте чекорите во до-
несувањето позитивна одлука.

2. Поминете преку чекорите кон добрите одлуки
Известете ги учениците дека во текот на чекорот РАЗ-
МИСЛУВАЊЕ, негативните можност автоматски се от-
фрлаат. Кажете им на учениците дека, ако не се сигурни
дали нешто е позитивна можност, треба да си ги постават
следните прашања:
• Дали е во согласност со законот, со училишните или
семејните правила, или со верското учење?
• Дали е штетно за мене или за другите?
• Дали ќе го разочара моето семејство или други
возрасни кои се важни за мене?
• Дали е тоа погрешно?
• Дали јас би бил повреден или тажен ако некој тоа ми го
направи мене?
Објаснете дека ако одговорот е „да“ на кое било од овие
прашања, треба да ја отфрлат таа опција бидејќи ќе ги до-
веде во неволја.

бење на довербата на другите, нарушени односи, затвор-
ски казни, губење на образование).

4. Резимирајте го првиот дел од овој час
Објаснете дека оние што успешно носат одлуки, ги про-
ценуваат своите можности и внимателно размислуваат за
можните последици. Тие ги отфрлаат можностите со не-
гативни последици. Денес учениците ќе вежбаат чекори
кои ќе им помогнат да донесуваат добри одлуки. Истак-
нете дека донесувањето добри одлуки е вештина која се
развива со вежбање и со помош на одговорни возрасни.
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Побарајте учениците да наведат некои причини зошто
тие мислат дека чекорот ПОВТОРНО ДА СЕ ПРОМИСЛИ
е важен. Помогнете им да разберат како овој чекор ни
овозможува да ги процениме сопствените одлуки. Размис-
лувајќи за тоа што се случило и зошто се случило, ние
може да научиме од сопственото искуство - и можеби
следниот пат ќе ја промениме одлуката.

3. Учениците го пополнуваат работниот лист 
Одлуки! Одлуки!
Поделете ги учениците во парови и кажете им да го отво-
рат овој работен лист во своите книги. Објаснете им дека
ќе го прочитате описот на ситуацијата. Потоа паровите
треба да работат заедно и да ги пополнат работните лис-
тови.
Ситуација
Некои ученици во училиштето прават забава. Ве пока-
ниле да дојдете, но да не му кажете на вашиот добар дру-
гар кого не го сакаат. Што ќе им кажете?
Дајте им на паровите една минута за да поразговараат и
да го пополнат Првиот чекор. Проверете дали сите уче-
ници дошле до соодветен заклучок пред да поминете на
Вториот чекор.
Прв чекор: ПРЕПОЗНАЈТЕ која одлука треба да ја доне-
сете
Што ќе им кажете на оние кои ве канат на забава?
Втор чекор: РАЗМИСЛЕТЕ за можностите
Учениците нека предложат позитивни можности.
Примери:
Прва можност: Кажете им на оние кои ве повикаа на за-
бава дека ако не може да дојде вашиот другар, нема да
дојдете ни вие.
Втора можност: Кажете им на оние кои ве повикаа на за-
бава дека нема да дојдете. Одете некаде на друго место со
својот другар.
Трета можност: Прифатете ја поканата и објаснете му ја
својата одлука на другарот.
Исто така, поразговарајте за некои негативни можности и
прашајте ги учениците зошто би ги отфрлиле овие мож-
ности (примери: да го излаже другарот, да им каже сешто
на оние кои го поканиле на забава). Кажете им да ги запи-
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шат овие негативни можности во работниот лист.
Секој пар нека избере две или три позитивни можности и
нека ги пополни Третиот чекор (ПРЕДВИДУВАЊЕ) и
Четвртиот чекор (ИЗБОР) во работниот лист. Поразгова-
рајте сите заедно за предностите и за недостатоците на
одлуките кои ги донеле различни парови.

4. Резимирајте го часот
Во заклучокот нагласете дека за развојот на вештините за
донесување одлуки е потребно време. За да можат да ги
донесат најдобрите одлуки на младите им се потребни
помош и поддршка од возрасни од доверба.
Дајте му на секој ученик по една картичка Дали одлуката
ќе ве доведе во неволја? - да ги потсети на прашањата кои
би требало да ги постават.

Завршни прашања
• На кој начин секој чекор во овој процес е неопходен за
добро донесување одлуки?
• Како овие чекори во донесувањето одлуки се
разликуваат од она што понекогаш го прават младите
луѓе донесувајќи одлуки? Дали овој метод е корисен?
Кажете му на вашиот партнер.
• Наведете некои од начините на кои одговорните
возрасни може да им помогнат на младите адолесценти
во донесувањето добри одлуки.
• На кој начин важните вештини за донесување одлуки
можат да им помогнат на младите луѓе да се здобијат со
повеќе самодоверба?

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Кажете им на учениците да го погледнат работниот лист
Одлуки! Одлуки! во книгата  Промени и предизвици. Во
рамките на Шестиот чекор (ПОВТОРНО РАЗМИСЛУ-
ВАЊЕ) нека напишат еден пасус во кој објаснуваат што
мислат дека ќе се случи ако спроведат некоја од своите од-
луки. Напишете како навистина да се случило и опишете
што се случило. Нека напишат дали следниот пат можеби
би донеле поинаква одлука. Зошто би донеле или зошто
не би донеле поинаква одлука?
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П Р И М Е Н А  

Разговор со одбраната возрасна личност
Учениците нека го пополнат работниот лист Што треба
да направиш? во своите книги со родителот или со друга
возрасна личност.

Промени и предизвици
Учениците нека го отворат работниот лист Потсетување
во своите книги. Можат да започнат со одговорите и да ги
довршат дома. Можете да им дадете неколку дена да го
пополнат овој работен лист. Потоа нека разговараат за
своите одговори во парови или во мали групи.

 

 



РЕСУРСЕН ЛИСТ: ДАЛИ ОДЛУКАТА ЌЕ ВЕ 
ДОВЕДЕ ВО НЕВОЛЈА? КАРТИЧКИ СО ПРАШАЊА
Инструкции: Направете копии од овој лист, исечете картички и
дајте му по една на секој ученик. Ако е можно, пластифици-
рајте ги картичките.

ДАЛИ ОДЛУКАТА ЌЕ МЕ ДОВЕДЕ ВО НЕВОЛЈА? 
• Дали е во согласност со законот, со
училишните или семејните правила, или со
верското учење?
• Дали е штетно за мене или за другите?
• Дали ќе го разочара моето семејство или други
возрасни кои се важни за мене?
• Дали е тоа погрешно?
• Дали јас би бил повреден или тажен ако некој
тоа ми го направи мене?

ДАЛИ ОДЛУКАТА ЌЕ МЕ ДОВЕДЕ ВО НЕВОЛЈА? 
• Дали е во согласност со законот, со
училишните или семејните правила, или со
верското учење?
• Дали е штетно за мене или за другите?
• Дали ќе го разочара моето семејство или други
возрасни кои се важни за мене?
• Дали е тоа погрешно?
• Дали јас би бил повреден или тажен ако некој
тоа ми го направи мене?

ДАЛИ ОДЛУКАТА ЌЕ МЕ ДОВЕДЕ ВО НЕВОЛЈА? 
• Дали е во согласност со законот, со
училишните или семејните правила, или со
верското учење?
• Дали е штетно за мене или за другите?
• Дали ќе го разочара моето семејство или други
возрасни кои се важни за мене?
• Дали е тоа погрешно?
• Дали јас би бил повреден или тажен ако некој
тоа ми го направи мене?

ДАЛИ ОДЛУКАТА ЌЕ МЕ ДОВЕДЕ ВО НЕВОЛЈА? 
• Дали е во согласност со законот, со
училишните или семејните правила, или со
верското учење?
• Дали е штетно за мене или за другите?
• Дали ќе го разочара моето семејство или други
возрасни кои се важни за мене?
• Дали е тоа погрешно?
• Дали јас би бил повреден или тажен ако некој
тоа ми го направи мене?

ДАЛИ ОДЛУКАТА ЌЕ МЕ ДОВЕДЕ ВО НЕВОЛЈА? 
• Дали е во согласност со законот, со
училишните или семејните правила, или со
верското учење?
• Дали е штетно за мене или за другите?
• Дали ќе го разочара моето семејство или други
возрасни кои се важни за мене?
• Дали е тоа погрешно?
• Дали јас би бил повреден или тажен ако некој
тоа ми го направи мене?

ДАЛИ ОДЛУКАТА ЌЕ МЕ ДОВЕДЕ ВО НЕВОЛЈА? 
• Дали е во согласност со законот, со
училишните или семејните правила, или со
верското учење?
• Дали е штетно за мене или за другите?
• Дали ќе го разочара моето семејство или други
возрасни кои се важни за мене?
• Дали е тоа погрешно?
• Дали јас би бил повреден или тажен ако некој
тоа ми го направи мене?
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• Дали е во согласност со законот, со
училишните или семејните правила, или со
верското учење?
• Дали е штетно за мене или за другите?
• Дали ќе го разочара моето семејство или други
возрасни кои се важни за мене?
• Дали е тоа погрешно?
• Дали јас би бил повреден или тажен ако некој
тоа ми го направи мене?

ДАЛИ ОДЛУКАТА ЌЕ МЕ ДОВЕДЕ ВО НЕВОЛЈА? 
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• Дали е штетно за мене или за другите?
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• Дали јас би бил повреден или тажен ако некој
тоа ми го направи мене?

  

Лекција 2

час 4
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Лекција 2, Тестови
ЦЕЛИ И ОДГОВОРИ

88

Тестовите во рамките на лекцијата се состојат од неколку работни листови кои
можат да се копираат. Секој работен лист ја тестира главната цел на лекцијата.
Подолу се целите за секој дел од лекцијата и за часот на кој се однесуваат. Дадени
се одговорите и поените.

Делови од тестот може да се користат самостојно или во комбинација на различни
начини:

• како пред и пост-тест за лекцијата, за да се процени знаењето или напредокот на
учениците;

• како тест за лекцијата, за да биде утврдено нивото на знаење на учениците;
• како дијагностичко средство со цел да се утврдат индивидуалните и групните 
предности и слабости;
• како квиз; или
• како дополнителна задача во училиштето или како домашна задача.

Покрај тоа, некои делови од тестот се погодни да се користат како активности за
утврдување на материјалот, критичко размислување или за пишување во рамките
на основната настава. Забелешките на маргините во планот на часот укажуваат
кога и на кој начин најдобро може да се искористат делови од тестот.

Задолжително прочитајте го делот за евалуација и оценување во рамките на мате-
ријалот „Наставни стратегии“, во кој постои опис на тестовите и инструкции за
нивна употреба.

1. нозе: развој на вештини, самопочитување и почит
спрема другите, одговорно однесување; примерите ќе
се разликуваат.

Можни точни одговори 9

Преодна оценка 7

2. a, г, д е
Можни точни одговори 4

Преодна оценка 3

Тест А (ЧАС 1)
Цел: Да се опишат трите основни компоненти на самодовербата.
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1. Одговорите ќе се разликуваат, но може да вклучуваат
зевање, гледање на страна, или нешто друго. 

Можни точни одговори 3

Преодна оценка 3

2. а: и јас; б: давање совети; c: и јас; d: прекинување
Можни точни одговори 4

Преодна оценка 3

3. точно: а, д; неточно: б, в, д. 
Можни точни одговори 5

Преодна оценка 4 

4. Точни одговори:

Да се обрне внимание на соговорникот: можни одговори:
кимање со глава, одржување контакт со очите, не се прави
ништо друго.
Да се согледа гледиштето на соговорникот: можни одго-
вори: не прекинувајте, не давајте совети или не раскажувајте
свои искуства; повторете го она што го слушате; ставете се
на местото на соговорникот.
Да се побара време за прашања и коментари: можни одго-
вори: да прашате каде се сели, кога заминува, како се чувст-
вува поради тоа.

Можни точни одговори 9

Преодна оценка 7

ТЕСТ В (ЧАС 2)
Цели: Правење разлика помеѓу добро и лошо слушање. Примена на трите клуча за добро
слушање.

1. Одговорите ќе се разликуваат, но треба да опфа-
тат конкретни примери. Можни точни одговори 8

2. Одговорите ќе се разликуваат, но треба да опфа-
тат конкретни примери. Преодна оценка 7

ТЕСТ D (ЧАС 3)
Цел: Јасно искажување почит спрема другите.

Одлука: дали да си одам дома сега или да го гледам филмот.
Позитивни можности: веднаш си одам дома со автобус; се јавувам на родите-
лите и ги прашувам дали може да си дојдам со подоцнешниот автобус; се јаву-
вам на родителите и ги замолувам да дојдат со автомобил по мене после
филмот.
Негативни можности: да останам да го гледам филмот и да одам дома со авто-
бус по мрак.
Предностите и недостатоците ќе се разликуваат. Во овој чекор не би требало да
се разгледуваат негативните можности.
Одговорите ќе се разликуваат. 

Можни точни
одговори 9

Преодна оценка 7

ТЕСТ F (ЧАС 4)
Цел: Вежбаме чекори за позитивно донесување одлуки.
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Лекција 2, Тест А, Час 1

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ________________________________ ДАТУМ: _______________

Цел: Да се опишат трите основни компоненти на самодовербата.

1. Напишете го името на трите нозе на триножникот на самодовербата. Потоа
наведете по два примера за секоја нога.

ПРВА НОГА:

а.

б.

ВТОРА НОГА:

а.

b.

ТРЕТА НОГА:

а.

б.

2. Заокружете ја буквата пред секоја реченица која опишува луѓе кои имаат
самодоверба.

а. фокусирани се на своите позитивни особини;

б. се споредуваат со другите;

в. се обидуваат да ги наведат другите да ја завршат работата наместо нив;

г. ја прифаќаат вината кога ќе направат грешка;

д. водат сметка за здравјето;

ѓ. долго се задржуваат на проблемите;

е. работат на остварување на сопствените цели.
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Лекција 2, Тест В, Час 2

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ________________________________ ДАТУМ: _______________

Цели: Правење разлика помеѓу добро и лошо слушање. Примена на трите клуча за
добро слушање.

1. Наведете три примери на невербално однесување кои покажуваат дека некоја
личност не слуша.

а.

б.

в.

2. Во која категорија спаѓа втората реченица во секој пример: и јас, давање совети
или прекинување.

a.„Страшно сум нервозен поради писмената по македонски.“

____________ „Ти си нервозен? Види како ми се тресат рацете!“

б. „Мислам дека добив единица на контролната.“

____________ „Треба подобро да се подготвиш следниот пат.“

в. „Казнет сум, родителите не ми дозволуваат да излезам од дома!"

____________ „И јас сум бил казнет така и лошо се чувствував поради тоа.“

г. „Леле, да ти кажам што ми се случи денес...“

____________ „Чекај прво јас да ти кажам каде бев минатата ноќ...“

3. Напишете „т“ за точно и „н“ за неточно.

___________а. Добрите слушатели не мора да се согласуваат со она што го кажува 
соговорникот.

___________ б. Добрите слушатели секогаш молчат.

___________ в. Добро слушање значи дека никогаш не треба да го тргнеме погледот 
од соговорникот.

__________ г. Добрите слушатели го повторуваат со свои зборови она што го кажал 
соговорникот.

__________ д. Добрите слушатели можат да прават други работи додека слушаат, на
пример, да ја пишуваат домашната работа.
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Лекција 2, Тест В, Час 2. продолжување

92

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ________________________________ ДАТУМ: _______________

4. Твојот другар Петар ти кажува: „Моето семејство се сели следната година, па јас
преоѓам во друго училиште. Малку сум нервозен поради оваа промена.“

Напишете ги трите делови на уметнОСТа на добро слушање и опфатете два
посебни начина на кои можете да го употребите секој дел за да му покажете на
Петар дека слушате.

уметн ...

О:

1.

2.

С:

1.

2.

Т:

1.

2.
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Лекција 2, Тест Г, Час 3

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ________________________________ ДАТУМ: _______________

Цел: Јасно укажување почит спрема другите.

1. Прочитајте ја секоја нејасна изјава на почитување и замислете ситуација во која
може да се употреби. Потоа напишете јасна изјава на почитување за секоја нејасна.

a. Нејасна: „Фина си.“

Јасна:

б. Нејасна: „Ти си добра личност.“

Јасна:

в. Нејасна: „Со тебе е забавно.“

Јасна:

г. Нејасна: „Благодарам.“

Јасна:

2. Напишете јасна изјава на почитување и уважување за секоја ситуација.

а. Братот ви го дава на заем часовникот за да измерите колку време ви треба да
истрчате околу зградата.

б. Наставничката по математика ќе ви допушти да ја напишете домашната на 
големиот одмор, бидејќи сте заборавиле 
да ја донесете на час.

в. Мама денес ги завршила вашите работи дома за да можете да ја довршите 
домашната задача по македонски јазик.

г. Сосетката ве примила да останете кај неа затоа што не сте можеле да 
го најдете клучот а врнело.
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Лекција 2, Тест Ѓ, Час 4

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ________________________________ ДАТУМ: _______________

Цел: Вежбање чекори на позитивно одлучување.

Прочитајте го краткиот текст подолу и помогнете ѝ на Јана да донесе одлука.
Пополнете ги чекорите од еден до четири.

Јана и нејзината другарка Тања сакаат да одат во кино, ама родителите немаат време
да ги однесат. Тања го убедува постариот брат да ги однесе. Но, кога ги однел до
киното им рекол дека нема да се врати по нив затоа што оди на забава. Им дава пари
да се вратат со автобус. Нивните родители не сакаат да се возат сами со автобус ноќе.
Јана смета дека треба веднаш да се вратат со автобус, пред да се стемни. Тања сака да
остане да го гледа филмот. Што да направи Јана?

ПРВ ЧЕКОР: ПРЕПОЗНАВАЊЕ
Која одлука треба да се донесе?

ВТОР ЧЕКОР: РАЗМИСЛУВАЊЕ
Кои се барем две позитивни можности (напишете ги во рубриката
ПРЕДВИДУВАЊЕ)? Која негативна можност треба да се елиминира?

ТРЕТ ЧЕКОР: ПРЕДВИДУВАЊЕ
Кои се предностите и недостатоците на секоја од позитивните можности?

Можност 1:

Предности:

Недостатоци:

Можност 2:

Предности:

Недостатоци:
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Лекција 2, Тест Ѓ, Час 4. продолжување

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ________________________________ ДАТУМ: _______________

ЧЕТВРТ ЧЕКОР: ИЗБОР
Која можност е најдобриот можен избор на постапување?

ПЕТТИ ЧЕКОР: ПОСТАПУВАЊЕ

ШЕСТИ ЧЕКОР: ПОВТОРНО РАЗМИСЛУВАЊЕ





ПОЗИТИВНО УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕМОЦИИТЕ

Лекција 3
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Лекција 3, Час 1
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕМОЦИИТЕ

Денешниот
цитат е: 

„Том се појави на
тротоарот со кофа со

бела боја и долга
четка. Откако ја ис-
пита оградата, сета

радост го напушти а
неговата душа ја об-
зеде длабока мелан-

холија. Триесет
метри дрвена ограда

висока три метри.
Животот му стана

празнина, а постое-
њето вистински

товар.“
Авантурите на 

Том Соер 
од Марк Твен

Н А  О В О Ј  Ч А С

Како вовед во третата лекција, денешниот час им помага
на учениците да ги препознаат, категоризираат и да ги
научат имињата на широк спектар емоции. Овој час им
помага на учениците да ги поврзат настаните во својот
живот и емоциите што ги придружуваат. Учениците
исто така учат и дека другите може да имаат различни
емотивни одговори на иста ситуација. На овој час се на-
гласува дека доживувањето емоции е нормално и дека
можеме да научиме делотворни и безбедни начини како
да управувме со нашите емоции и како да ги изразуваме.

Цел на часот
Препознавање и истражување на различни емоции кои
различни луѓе може да ги изразат како одговор на иста
ситуација.

Активности
Учениците ќе:
1. дефинираат емоции;
2. препознаат спектар на емоции во рамките на
различни категории;
3. објаснат зошто е нормално доживувањето на различни
емоции;
4. разберат дека одредени емоции можат бидат
предизвикани од надворешни настани; и
5. опишат различни емоции  кои различни луѓе може да
ги доживеат реагирајќи на истиот настан.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Вовед во Лекција 3, Позитивно управување со емоциите 
- Активност За почеток
• Поголем лист хартија, маркер, речник (на синоними)
за секоја група.
• Ресурсен лист Размислување за емоциите
• Ресурсен лист Ситуации
1. Ископирајте го ресурсниот лист Размислување за
емоциите и исечете го на картички.
2. Ископирајте го ресурсниот лист Ситуации и исечете го
на картички. Подгответе по една картичка за секоја група
од три ученика.
Забелешка: Ако е потребно, прилагодете ги ситуациите
да бидат порелевантни за вашите ученици.
Истражување на емоциите
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Напишете ја на таблата целта на часот 
и денешниот цитат.

Цел на часот: Препознавање и истражување на раз-
лични емоции кои различни луѓе може да ги изразат
како одговор на иста ситуација.

Цитат: „Том се појави на тротоарот со кофа со бела боја
и долга четка. Откако ја испита оградата, сета радост го
напушти а неговата душа ја обзеде длабока меланхо-
лија. Триесет метри дрвена ограда висока три метри.
Животот му стана празнина, а постоењето вистински
товар.“ Авантурите на Том Соер од Марк Твен

На почетокот на часот прочитајте го на глас овој дел. По-
барајте од учениците да ги именуваат емоциите кои ги
имал Том Соер кога дошол до оградата и видел колкава
работа го чека (радост, тага, меланхолија). Дали сите би
имале исти такви чувства гледајќи ја оградата? Кои  уште
чувствува би можел да ги има некој?

Примери: лутина што треба да ја заврши таа работа; ис-
чекување бидејќи конечно има работа за која ќе биде пла-
тен; задоволство затоа што ќе може да го помине целиот
ден фантазирајќи додека бојадисува; олеснување што не
добил некоја уште потешка работа.

Прашајте ги учениците зошто мислат дека различни луѓе
имаат различни емоции во иста ситуација. Објаснете дека
нашите животни искуства, самодовербата, целите, кул-
турното потекло и многу други фактори влијаат врз
обликувањето на емоционалните реакции во одредена
ситуација.

Прашајте ги дали мислат дека другите понекогаш имаат
исти емоции како нив. Наведете ги да сфатат дека нив-
ните пријатели, членовите на семејството, па дури и непо-
знати луѓе, најверојатно, ги имаат истите емоции до
одреден степен. Лекцијата 3 им помага на учениците да
ги истражат емоциите и подобро да разберат зошто ги
чувствуваат и ги изразуваат своите емоции на таков
начин. Ќе научат како да ги променат тешките емоции во
корисни и ќе вежбаат изразување силни емоции на пози-
тивен начин.
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1.Учениците разговараат за дефиницијата 
и природата на емоциите.
Побарајте од учениците да ги дефинираат емоциите. По
кус разговор, објаснете им дека емоциите и чувствата се
зборови што ги користиме за да ги опишеме менталните и
физичките реакции кои ги имаме на светот околу нас и на
сопствените мисли. Потоа побарајте од нив да го дефини-
раат размислувањето. Водејќи се од нивните идеи, објас-
нете дека размислувањето вклучува и формирање на идеи
и мислења, изведување заклучоци, замислување итн.

Прашајте ги учениците: „Како се разликуваат емоциите и
чувствата од мислите?“ По кратка дискусија истакнете
дека емоциите се доживуваат со умот и со телото. Наве-
дете ги да ви дадат примери за начините на кои чувству-
ваат радост или тага со умот и со телото.

Учениците нека го разгледаат прашањето дали младите
луѓе доживуваат многу различни емоции за кратко време.
На пример, кога ќе се разбудат може да се чувствуваат од-
лично. Тогаш братот или сестрата ќе им кажат нешто и
одеднаш чувствуваат лутина. Кога ќе пристигнат во учи-
лиште, некој другар не ги забележува и се чувствуваат по-
вредени. Еден час подоцна може да се случи да
разговараат со добра другарка и повторно да бидат
среќни. Потоа може да се случи да ги добијат резултатите
од контролната или од писмената задача и се чувствуваат
разочарано – и сето тоа за едно претпладне!

Напишете емоција на таблата и објаснете им на учениците
дека младите луѓе се многу емотивни. Тие чувствуваат голем
спектар на емоции за кратко време. Учениците ќе можат по-
добро да се справат со своите емоции ако ги препознаат и
научат да реагираат на нив на здрав, позитивен начин.

Нови зборови
емоција: мен-
тална и физичка

реакција на светот
околу нас и на на-
шите мисли; афек-
тивна страна; чувство.
размислување: фор-
мирање на идеи и
мислења; мислење;
изведување за-
клучоци; предвиду-
вање.

Некои бои се по-
врзани со раз-
лични чувства

во различни култури.
На пример, во Порто-
рико зелената е сим-
бол на зависност. Во
шпанските земји „зе-
лена личност“ значи
повеќе незрела от-
колку завидлива. Ис-
користете ја оваа
можност да промови-
рате почитување и
разбирање на култур-
ните разлики.

Истакнете дека емо-
циите не мора задол-
жително да се искажат
со зборови. Некои луѓе
повеќе сакаат да ги из-
разат своите чувства
преку уметност, му-
зика, танц, или некои
други средства.

Забелешка: Истакнете ја разликата помеѓу мислите и
чувствата, бидејќи тие често се мешаат. Кога
ќе кажеме, „Се чувствувам уморно“ или
„Уморна сум“ - се опишува чувство. Кога ќе
кажеме, „чувствувам дека ...“ - обично е во
прашање мисла маскирана во чувство. На
пример: „Чувствувам дека би требало да ја
напишеш домашна задача.“ Разликувањето
на мислите и чувствата им помага на по-
младите адолесценти подобро да се разбе-
рат себеси и подобро да комуницираат.
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Истакнете дека изразувањето емоции не мора да значи
користење на зборови. Некои луѓе повеќе сакаат да ги из-
разат своите чувства преку уметност, музика, танц, или на
некои други начини.

2. Учениците ги препознаваат зборовите 
кои опишуваат чувства
Прашајте ги учениците: „Во што е предноста на способно-
ста јасно да го препознаеме она што го чувствуваме?“ Наве-
дете ги да забележат дека првиот чекор во разбирањето и
управувањето со емоциите е нивното препознавање. Лу-
ѓето често користат само неколку зборови за да ги опишат
своите емоции, како што се среќа, тага, лутина или страв.

Но, лутината може да значи и дека нешто ни пречи, дека
сме иритирани, бесни, повредени или љубоморни. Точ-
ното препознавање на емоциите ни помага подобро да ги
разбереме своите чувства.

Објаснете им на учениците дека денес ќе го прошират
својот речник со зборови кои опишуваат емоции. Органи-
зирајте ги во шест групи.

Дајте ѝ на секоја група картички од ресурсниот лист Раз-
мислување за емоциите. Објаснете им дека групата треба
да нацрта непрекината линија на хартијата и да одлучи
по кој редослед ќе ги напише емоциите, почнувајќи од
најсилната. Поттикнете ги да користат речник. Нагласете
дека мислењата за редоследот на емоциите можат да
бидат различни. Групата може да одлучи да напише две
емоции покрај истата точка на оваа линија.

Нацртајте го следниот дијаграм на таблата како пример:

После пет минути побарајте од секоја група на кратко да
објасни како ја спровела активноста и што открила за на-
чинот на кој можеме да ги опишеме емоциите.

3. Учениците ги користат своите тела да изразат
чувства

Кажете им на учениците дека сега ќе станат „емоцио-
нални термометри“ и ќе ги користат своите тела за да из-
разат чувства. Вие ќе кажете збор кој опишува чувство и
јачина на чувството од еден до пет. 
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Објаснете им дека петката значи многу силно, тројка уме-
рено, а единица слабо. Кажете им на учениците да  слу-
шаат внимателно и силата на чувствата да ја изразат без
зборови. Проверете дали  разбрале така што ќе кажете
„среќа пет“ и ќе ги поттикнете да изразат високо ниво на
среќа. Кажете им да обрнат внимание на различните на-
чини на кои луѓето изразуваат исти емоции.

Примери на упатства:
тажен 3 уморен 4
нервозен 2 таинствен 3
лут 1 лут 3
весел 4 збунет 2
збунет 4 заинтересиран 5
Побарајте од учениците да опишат како телесно ги изра-
зиле своите емоции. Вклучете ги држењето на телото, гести-
кулацијата и изразите на лицето. Разговарајте за тоа како
физичките реакции на различни луѓе на емоциите може да
изгледаат различно и да имаат разни значења. Не е пра-
вилно да се претпостави што чувствуваат врз основа на она
што го гледаме. На пример, прашајте ги учениците кои би
можеле да бидат различните значења на воздишката,
смеата или молчењето.

Забелешка: Оваа активност, заснована на актерска вежба,
е омилена меѓу учениците и им помага да
изразат различни чувства. Повторете ја како
загревање на другите часови, што ќе им по-
могне на учениците да го насочат внима-
нието на сопствените чувства.

В Е Ж Б А

1. Учениците истражуваат различни емоции на
младите во иста ситуација

Организирајте групи од по три ученика и дајте ѝ на се-
која група исечена картичка од ресурсниот лист Ситуа-
ции. 

Наместо тоа: Побарајте учениците да предложат ситуа-
ции и искористете ги оние што одговараат на темата.

Членовите на групата нека работат заедно на осмислу-
вање на три емоции кои личностите на  нивна возраст
може да ги чувствуваат како реакција на ситуацијата опи-
шана на картичката. Исто така треба да размислат за тоа
зошто некој така би се чувствувал. Секој член на групата
ќе претстави по една емоција пред класот. Понудете го
следниот пример:

Значењето на
многу гестови
се разликува

меѓу културите.
Треба да обрнеме
внимание на невер-
балните знаци, но да
избегнеме донесу-
вање избрзани заклу-
чоци за тоа што
значат тие. Ако сме-
тате дека е потребно,
побарајте од учени-
ците да го објаснат
значењето на не-
колку гестови во
сопствените средини.

Може да го да-
дете Тестот А од
Лекција 3 како

дополнителна до-
машна задача.
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Ситуација: Ученикот добил двојка на контролната задача
по математика.

Одговор бр. 1: Некој би можел да биде разочаран, затоа
што вредно од учел за контролната.

Одговор бр. 2: Некој би можел да биде изненаден бидејќи
мислел дека добро ја направил контролната.

Одговор бр. 3: Некој трет би можел да се понадева, би-
дејќи на претходната контролна задача  добил единица, а
оваа оценка значи дека се подобрил.

Дајте им на учениците пет минути да размислат за одго-
ворите на сопствените ситуациии. Потоа  секоја група
нека ги прочита своите картички и нека наведе можни
емоции и причините за нив. Поттикнете ги учениците да
ги коментираат на позитивен начин одговорите на секоја
група и да додадат нешто ако имаат.

Важно: За да бидете сигурни дека никој нема да има
негативна улога, учениците нека ги прочитаат своите
одговори место да ги одиграат.

Прашајте ги учениците: „Како сознанието дека луѓето
можат да имаат различни чувства во иста ситуација ни
помага да бидеме подобри пријатели?“ Наведете ги уче-
ниците да сфатат дека сите емоции се вистински и нор-
мални, дури и ако другите чувствуваат различно од нас.
Ако се сетиме на тоа, ќе имаме повеќе разбирање за дру-
гите. Може да избегнеме да си кажуваме едни на други
како да се чувствуваме - на пример: „Немој да бидеш
тажен поради тоа.“ Наместо тоа, може да ги ислушаме
другите и да ги почитуваме нивните чувства. Потсетете
ги учениците да ја употребат уметноста на слушање за да
се стават на местото на другата личност и да ги испочиту-
ваат нејзините чувства.

2. Резимирајте го денешниот час
Побарајте од учениците да го резимираат она што го на-
училе денес. Насочете ги да го опфатат следново:

• Сите имаат емоции.
• Повеќе различни емоции, особено за време на периодот
на раната адолесценција, е  нормално и здраво.
• Различни луѓе на различни начини реагираат на иста
ситуација – поради своето  искуство, културното потекло
или нивото на самодоверба.



 5 минути

Потсетете ја
групата дека на-
чинот на кој ги

изразуваме своите
емоции е често усло-
вен од нашата кул-
турна припадност.

В Е Ж Б А  

• Потребно е да ги почитуваме туѓите емоции, без
разлика дали ги делиме или не, место  да им кажуваме на
другите како да се чувствуваат или да ги игнорираме
нивните  чувства.
• Кога луѓето ќе научат да ги препознаваат своите
емоции и да ги разбираат, подобро ќе управуваат со нив.
Кажете им на учениците дека преостанатите часови од
оваа лекција ќе им помогнат подобро да управуваат со
сопствените емоции во различни ситуации.

Завршни прашања
• Што би сакале да запомните од она што го научивте
денес за емоциите? Кажете му на  вашиот партнер.
• Зошто мислите дека ни е корисно постоењето на
различни зборови за опишување на  емоциите?
• Наведете некои од причините зошто не треба да
претпоставуваме дека знаеме како  се чувствува некој
друг.
• Како денешната активност може да влијае на начинот
на кој размислувате за сопствените емоции? А како за

Водење на дневникот
Учениците да одговорат во нивните дневници на след-
ните прашања:

• Што научивте за реакциите на луѓето на ситуациите во
кои ќе се најдат во животот?
• Што научивте денес за тоа како секој од нас е
единствен?

Промени и предизвици
Учениците да го прочитаат Воведот во Лекција 3 Пози-
тивно управување со емоциите и да ја пополнат актив-
носта За почеток во своите книги.

104



П Р И М Е Н А  

Разговор со одбраната возрасна личност
Учениците нека го постават следното прашање на роди-
телот или на некој друг возрасен: „Дали мислите дека
младите секојдневно доживуваат повеќе различни емо-
ции отколку возрасните? Зошто да, или зошто не?“



106

РЕСУРСЕН ЛИСТ: РАЗМИСЛУВАЊЕ 
ЗА ЕМОЦИИТЕ
Инструкции: Ископирајте ја оваа страница, исечете картички
и дајте ѝ на секоја група по една.

Среќна

Радосна

Задоволна

Мило ѝ е

Весела

Зрачи со радост

Восхитена

Полетна

Пресреќна

Уплашена

Очајна

Вџасена

На работ

Преплашена

Нервозна

Вкочанета

Вознемирена

Изнервирана

Лут

Вознемирен

Иритиран

Бесен

Навреден

Повреден

Прашален

Раздразнет

Незадоволен

Тажен

Очаен 

Потиштен

Нерасположен

Разочаран

Очаен

Скршен

Незадоволен

Беден

Возбуден

Заинтересиран

Воодушевен

Безгрижен

Воодушевен

Инспириран

Полн со енергија

Желен

Палав

Загрижена

Неспокојна 

Уплашена

Несигурна

Нерасположен

Вознемирена

Преплашена

Нерешителна

Нервозна
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РЕСУРСЕН ЛИСТ: СИТУАЦИИ

Упатство: Ако е потребно, прилагодете ги овие ситуации да бидат
релевантни за вашите ученици. Потоа ископирајте ја оваа стра-
ница и исечете картички. Дајте ѝ на секоја група од по три уче-
ника по една картичка.

Дознаваш дека се селиш со семејството некаде далеку.

Другар од класот, кој живее во твоето соседство, ја кани твојата другарка на забава, 
но тебе не.

Научуваш да изведеш тешка акробација од гимнастика.

За време на големиот одмор, додека си со група другари, ти паѓа кечап од пица 
на белата кошула.

Сосетката те замолува да ги причуваш нејзините едногодишни близнаци. 
Ти вели дека мисли дека си доволно одговорен за тоа.

Си се пријавила за улога во училишната претстава, но не те избрале. 
Твојот најдобар другар ја добил главната улога.

Наставничката те повикува да ја решиш задачата по математика на таблата 
или да читаш на  глас пред сите.

На натпреварот во танц отпаѓаш во првиот круг.

За време на семејниот ручек чичкото те прашува нешто. Сите престануваат
да зборуваат и чекаат да слушнат што ќе одговориш.

Помладиот брат или сестра сакаат да ги научиш нешто што умееш.



Лекција 3, час 2
ОД ДНОТО ДО ВРВОТ – 1. Дел

На вториот и третиот час учениците ќе учат како може
да избереме повеќето тешки или предизвикувачки си-
туации да ги гледаме на позитивен начин. На овој час
учениците ќе ги препознаваат можните емоции во раз-
лични ситуации и ќе вежбаат претворање на негатив-
ните во попозитивни мисли, со што се зголемува
потенцијалот за поздраво однесување.

Цели на часот
• Да се научи односот помеѓу емоциите, мислите и
постапките.
• Да научиме како да ги препознаеме и да влијаеме на
сопствените мисли и постапки во  предизвикувачки
ситуации.

Активности
Учениците ќе:

1. опишат како мислат да влијаат на однесувањето;
2. препознаат како се менуваат емоциите;
3. препознаат како можеме позитивно да влијаеме на
сопствените мисли; и
4. вежбаат позитивни реакции на тешки и
предизвикувачки искуства.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

- Работни листови Од дното до врвот (два)
• Ресурсен лист Како да не останеме на дното
1. Нацртајте два дијаграма од делот ПОВРЗУВАЊЕ на
таблата.
2. Ископирајте го ресурсниот лист Како да не останеме
на дното и исечете го на делови,  така што секоја група од
по тројца ученици ќе добие по два.
3. Факултативно: Подгответе копии од
дополнителниот материјал Од дното до врвот.

Н А  О В О Ј  Ч А С

Денешниот
цитат е: 

„Интегритет е кога
она што го кажувате,
правите и мислите и
она што сте, доаѓа од

истото место.“
Mедлин Грифит

Хејни
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 5 минути

15 минути

Mислите

Емоциите

Постапките 
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О Т К Р И В А Њ Е

Напишете ги на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Да се научи односот помеѓу емоциите,
мислите и постапките, и како да ги препознаеме и да
влијаеме  на сопствените мисли и постапки во
предизвикувачки ситуации. 

Цитат: „Интегритет е кога она што го кажувате, правите и
мислите и она што сте, доаѓа од истото место.“

Mедлин Грифит Хејни, наставник и тренер

На почетокот на часот, прашајте ги учениците што значи
зборот интегритет. Доброволци нека проверат во речникот
и нека го напишат зборот на таблата. Додадете ги следниве
клучни зборови од цитатот: кажувате, правите, мислите, сте.

Прашајте ги учениците како се поврзани овие зборови. По
кратка дискусија, истакнете дека подоброто разбирање се-
беси ни помага да бидеме поискрени и поцелосни како лич-
ност. Нашите мисли, зборовите кои ги изговараме и
постапките доаѓаат од нашите суштински убедувања и вред-
ности. Користејќи ги овие вредности може да направиме
здрави избори кои ни помагаат на нашиот пат низ адолес-
ценцијата. На овој час ќе научиме повеќе за овие врски.

Нови зборови
интегритет:
чест, честитост;

недопрена состојба,
потполност, целови-
тост.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Опишете ја врската помеѓу мислите, постапките
и емоциите

Обрнете им внимание на учениците на двата дијаграма што
ги нацртавте на таблата. Побарајте од половината ученици
да слушаат и да се обидат да ги препознаат клучната мисла и
постапка во двете сценарија што ќе ги прочитате. Останатите
нека слушаат и нека се обидат да ги препознаат емоциите.
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П О В Р З У В А Њ Е  

Прво сценарио:
Сара се преселила во ново училиште и ѝ недостасуваат
старите другари. Таа е сигурна дека никогаш нема да
најде нови пријатели кои ќе ѝ бидат подеднакво драги.
Кога пристигнала утрото во училиште се чувствувала
како да не припаѓа во новата средина. За време на голе-
миот одмор таа се тргнала настрана за да ја јаде ужината
сама. До крајот на денот се чувствува целосно безнадежно
поради новата ситуација. Кога девојчето во автобусот на
пат кон дома ја прашува нешто, таа промрморува нешто
како одговор, се свртува и гледа низ прозорецот. Ако
Сара продолжи да се однесува на овој начин, какви резул-
тати може да очекува?

Второ сценарио:
Сара се преселила во ново училиште и ѝ недостасуваат
старите другари. Пристигнувајќи во училиштето чувст-
вува нервоза, но одлучува да најде ново друштво. Започ-
нува разговор со неколку девојчиња и момчиња на
првиот одмор, а некој од нив ја повикува големиот одмор
да го поминат заедно. Сара дознава дека во училиштето
има фотографски клуб и одлучува да се зачлени. До вра-
ќањето дома со автобус таа чувствува надеж дека сè ќе
биде во ред, особено кога препознава неколку ученици
кои ѝ се јавуваат. Ако Сара продолжи да се однесува на
овој начин, какви резултати може да очекува?

Побарајте од учениците да ви помогнат да пополните
еден дијаграм со мислите, постапките и емоциите на Сара
од првото сценарио. Направете го истото и за второто
сценарио во вториот дијаграм.

ПРВО СЦЕНАРИО:

Мисли
Сара мисли дека нико-
гаш нема да стекне нови
пријатели.

Емоција

Таа се чувствува тажно и
без чувство на припадност.

Постапки

Сара се повлекува, го по-
минува големиот одмор
сама и избегнува разго-
вори.

Се чувствува безнадежно.
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П О В Р З У В А Њ Е  

ВТОРО СЦЕНАРИО:

Објаснете дека дијаграмите покажуваат дека мислите,
постапките и емоциите влијаат меѓусебно. Емоциите на
оваа возраст се често силни и брзо се менуваат. Затоа, за
да изберат здрави и позитивни постапки во овој момент
од својот живот, учениците треба:

• да знаат како да ги именуваат емоциите кои ги чувст-
вуваат и да ги прифатат како нормални и природни;

• да размислат добро за своите постапки; и

• да забележат на кој начин мислите и постапките
влијаат на емоциите.

Објаснете им на учениците дека овој час ќе им помогне,
врз основа на позитивното размислување, во дадена си-
туација да ги препознаат најкорисната мисла и најдоб-
рата постапка за нив. За да го истакнете овој концепт,
напишете на таблата: Чувствувајте ги чувствата и размис-
лувајте за постапките. Кажете им учениците дека оваа ре-
ченица ќе ја користат во текот на целата лекција.

2. Претставете го концептот од дното до врвот
Нацртајте едноставен приказ на дно над дијаграмот на
првото сценарио и планински врв над дијаграмот на вто-
рото сценарио. Истакнете дека Сара чувствувала слични
емоции на почетокот на двете сценарија. Прашајте: „Која
е првата голема разлика меѓу овие две сценарија?“ Обез-
бедете учениците да ја препознаат мислата на Сара како
клучен елемент кој го сменил текот на нејзиното ис-
куство.

Поминете низ секое од сценаријата за да ја објасните раз-
ликата помеѓу дното и врвот:

Забелешка: Постои дополнителен материјал кој може да
се користи за овој час. Може да се умножи и да се истакне
место да биде нацртан на таблата.

Мисли

Сара одлучува да стекне
нови пријатели. 

Емоција

Чувствува нервоза.

Постапки

Сара зборува со другите
деца, ги поминува одмо-
рите со нив и се зачле-
нува во клубот. 

Чувствува надеж.
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П О В Р З У В А Њ Е  

• Во првото сценарио Сара останала на негативната
мисла која го одредила изборот на  нејзините постапки.
Таа на крајот се чувствува безнадежно. Тоа е дното.
• Во второто сценарио имала позитивна мисла која ја
довела до попозитивен став. Ова  влијаело на нејзините
постапки, и на крајот таа почувствувала надеж. Тоа е
врвот.
Објаснете дека, кога сме соочени со нешто ново, тешко
или предизвикувачко, можеме да си поставиме прашања
кои ќе нè извлечат од дното и ќе нè доведат до врвот.
Овие прашања ни помагаат да ги чувствуваме чувствата и
да размислуваме за постапките:
• Што чувствувам (повторете ја важноста на
препознавањето на своите емоции)?
• Која е најкорисната мисла која може да ја имам во оваа
ситуација?
• Кои постапки може да ги преземам, кои ќе ми помогнат
мене и на другите?
• Како моите чувства се менуваат како резултат на
корисни мисли и постапки (повторете  дека  почетното
чувство на Сара се променило поради позитивното
размислување и  постапки)?

Важно: Позитивниот став не е решение за сериозни
ситуации во кои е потребна интервенција на
возрасните. Упатете ги учениците на соодветни извори
на помош во случај на лични и семејни проблеми.
Нагласете дека е неопходно да избегнуваат штетни или
незаконски ситуации.

3. Учениците вежбаат промена на мислите од
дното до врвот

Учениците треба да знаат дека секој од нас има моменти
кога паѓа на дното; тоа е нормално. Поентата е во тоа да
не се остане на дното. Употребете го дијаграмот за да им
помогнете на учениците во подобро разбирање на начи-
нот на кој нашето позитиво или негативно размислување
одредува дали нашето искуство припаѓа на дното или на
врвот.
Забелешка: Бидете свесни за фактот дека во некои
случаи емоциите нема битно да се променат, без оглед
на позитивните мисли или постапки. На пример, некој
може да биде тажен кога добар пријател ќе му се
отсели, дури и ако има позитивни мисли и постапки
(на „врвот“).
На следната табела напишете примери за категоријата
дно и побарајте од учениците да предложат позитивни
мисли (врв) и постапки кои можат да ги заменат. Помог-
нете им да препознаат на кој начин емоциите може да се
променат како резултат на мисли и постапки.



20 минути

Семејните и кул-
турните норми
и очекувања

може да влијаат врз
способноста на некои
ученици да управу-
ваат со ставовите, емо-
циите и
однесувањето. Овие
ученици може да
имаат тешкотии во
разбирањето на кон-
цептот на промена на
негативните мисли во
позитивни. Одгово-
рете поддржувајќи ги
нивните културни
вредности.
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Дно

Врв

Побарајте доброволци кои ќе наведат уште примери за
категориите „дно“ и „врв“. 

Важно: Нагласете дека никој не треба да има позитивен
став спрема нелегалните или штетните ситуации. Ги ме-
нуваме негативните мисли во позитивни само во без-
бедни, легални ситуации.

Мисли

Никогаш нема да научам
како се забива топката. 

Емоција

Се чувствувам фрустрирано.

Постапка

Престанувам да тренирам. 

Се чувствувам обесхрабрено.

Мисли

На пример: Ако вежбам
повеќе можеби ќе бидам
подобар. 

Емоција

Се чувствувам фрустрирано.

Постапка

На пример: Вежбам после
училиште и за време на
викендите. 

Се чувствувам возбудено. 

П О В Р З У В А Њ Е  

В Е Ж Б А  

1. Учениците го применуваат концептот од дното 
до врвот во одредени ситуации
Организирајте ги учениците во групи од тројца така што
ќе имаат подеднакво распоредени вештини и ниво на
вештини. Учениците нека го отворат работниот лист Од
дното до врвот во книгата Промени и предизвици. Дајте ѝ на
секоја група по две ситуации од ресурсниот лист Како да
не останеме на дното. Нека препишат една ситуација под
секој наслов Ситуација на првиот работен лист.



Mислите

Емоциите

Постапките 

Mислите

Емоциите

Постапките 

П О В Р З У В А Њ Е  

Во рубриката Дно учениците треба да запишат некоја
емоција која одредена личност може да ја чувствува и
можната негативна мисла, со постапката што може да
уследи. Нека размислат дали постои веројатност во рам-
ките на рубриката Дно емоцијата да се промени. Ако од-
говорот е „да“, нека ја запишат.

Во рубриката Врв учениците треба да запишат емоција
која би можела да се појави во таа ситуација, а потоа да
одговорат на следното прашање: „Која е најкорисната
мисла што би можел да ја имам во оваа ситуација?“ Пона-
таму, учениците ќе ја препознаат позитивната постапка
преку прашањето: „Што можам да преземам што ќе биде
корисно за мене и за другите?“

Поради демонстрација, додадете ги следниве примери на
вашата слика Од дното до врвот на таблата:

Ситуација: Вашиот најдобар пријател се сели.
ДНО

Мисла: Сега повеќе немам
со кого да разговарам или
да го минувам времето.

Постапка: Ќе го минувам
времето сам.

Емоции: Tага, лутина.

ВРВ

Мисла: Ќе бидеме
пријатели на далечина.

Постапка: Ќе му пратам
мејл веднаш.

Емоции: Тага, надеж.

Групите нека ги пополнат рубриките за двете ситуации
во своите работни листови. Доколку е потребно, помог-
нете им.

Групите нека ви поднесат извештај за своите ситуации.
Задолжително прашајте ги - дали некои емоции би се
промениле како резултат на промена на мислите и пос-
тапките. Ако учениците ги заменат мислите и чувствата,
задолжително објаснете им ја разликата.



 5 минути
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2. Резимирајте го часот
Потсетете ги учениците дека е нормално понекогаш да
имаат негативни мисли. Клучот за управување со емо-
циите е именување на емоциите, прифаќање и избор на
позитивни мисли и постапки што е можно почесто. От-
како нашите позитивни мисли и постапки ќе ја поправат
ситуацијата, нашите емоции обично стануваат поздрави
и попозитивни.

Важно: Предупредете ги учениците дека позитивните
мисли често водат до успех, но не можат да направат
чудо. Напорната работа и прифаќање на одговорноста се
клуч за успехот.

Завршни прашања
• Наведете некои од причините зошто мора да ја
разбереме разликата помеѓу мислите и  чувствата.
• Наведете некои од причините зошто понекогаш имаме
негативни, кога би можеле да имаме попозитивни мисли?
• Можеме ли да избереме позитивно размислување за
одредени ситуации? Зошто да,  односно зошто не?
• Што научивте, меѓу другото, за мислите и емоциите
додека го пополнувавте работниот  лист?
• Кои се начините на кои можете веднаш да го користите
ова знаење? Кажете му на вашиот партнер.

Водење на дневникот
Побарајте од учениците да напишат мисла за училиш-
тето која би сакале да ја променат за да биде попозитивна.
Нека опишат што би се случило ако ја изберат попозитив-
ната мисла. Како би се промениле нивните постапки и
емоции? Како би се поправила ситуацијата?



П Р И М Е Н А  

Промени и предизвици
Учениците нека го пополнат вториот работен лист Од
дното до врвот во книгата Промени и предизвици, со корис-
тење на две ситуации по сопствен избор. Кажете им да из-
берат ситуации во кои често се наоѓаат младите на нивна
возраст, но тоа не мора да бидат ситуации кои тие самите
ги искусиле. Поттикнете ги да размислуваат за ситуации
за кои досега не се дискутирало на часот. Објаснете им
дека на следниот час ќе ги користат пополнетите работни
листови.
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РЕСУРСЕН ЛИСТ: 
КАКО ДА НЕ ОСТАНЕМЕ НА ДНОТО
Упатство: Ако е потребно, прилагодете ги овие ситуации на
вашиот клас. Потоа ископирајте го листот и исечете го на де-
лови, по два за секоја група од три ученика.

Си добил единица на контролната. Си изгубил нешто што си го чувал за
среќа со години.

Најдобриот другар престанува да
разговара со тебе.

Некој покажува со прст накај тебе и се
смее додека минуваш низ ходникот.

Се обидуваш да влезеш во спорт-
скиот тим, но не успеваш. 

Немаш доволно пари да купуваш ра-
боти кои ги имаат повеќето твои дру-
гари.

Не си поканет на забава.
Помладиот брат ти го уништил из-
работениот проект вечерта пред да
треба да го предадеш.

Некој во твоето семејство е сериозно
болен.

Мислиш дека наставникот не те
сака.

Си добил грип и си пропуштил
нешто важно во училиште.

Другарите на твојот постар брат/се-
стра те  игнорираат.

Го промашуваш решавачкиот поен
и твојот тим губи.

На некој кој ти се допаѓа најмногу во
училиште, му се допаѓа некој друг.

Некој во училиштето те озборува.

Лекција 3

час 2



Мисли

Емоции
Постапки

Мисли

Емоции
Постапки

Лекција 3

час 2

ДНО

ВРВ

ДОПОЛНИТЕЛЕН  МАТЕРИЈАЛ: 
ОД  ДНОТО  ДО  ВРВОТ
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Лекција 3, час 3
ОД ДНОТО ДО ВРВОТ – 2. ДЕЛ 

Денешниот
цитат е: 
„Мерило на ус-
пехот не е да
дојдеш до врвот;
туку како да се
извлечеш од
дното.”
Генерал Џорџ
Патон

Н А  О В О Ј  Ч А С

На  третиот час учениците ќе вежбаат препознавање на
емоциите кои ги чувствуваат во тешки и предизвикувачки
ситуации, и избор на позитивни мисли и постапки.

Цели на часот
• Да се научи односот помеѓу емоциите, мислите и пос-
тапките.
• Да научиме како да ги препознаеме и да влијаеме  на
сопствените мисли и постапки во  предизвикувачки ситуа-
ции.

Активности
Учениците ќе:

1. опишат како мислите влијаат на однесувањето;
2. сфатат како се менуваат емоциите;
3. сфатат како можеме да влијаеме на мислите на позити-
вен начин; и
4. вежбаат позитивни реакции на тешки и предизвику-
вачки искуства.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

- Работен лист Од дното кон врвот (домашна задача од часот
број 2)

- Работен лист Учење за лимонада
- Работен лист Размислување за лутината



35 минути

 5 минутиО Т К Р И В А Њ Е

НОВИ ЗБОРОВИ
отпорност: 
способност да се

извлечеме од тешки
моменти и да донесеме
правилни одлуки.

Напишете ги на таблата целта на часот 
и денешниот цитат.

Цел на часот: Да научиме како да ги препознаеме и да
влијаеме на сопствените мисли и постапки во
предизвикувачки ситуации. 
Цитат: Мерило на успехот не е да дојдеш до врвот; туку
како да се извлечеш од дното.

Генерал Џорџ Патон, 
генерал од Втората светска војна

На почетокот на часот прашајте ги учениците каква врска
има овој цитат со пристапот од дното до врвот што го
проучуваат. По кратка дискусија истакнете дека вешти-
ната на размислување за тешки ситуации на позитивен
начин, влијае на емоциите и на однесувањето. Тоа е
слично на извлекувањето од дното.
Објаснете дека оваа способност за извлекување од неволја
и правење здрави избори се нарекува отпорност. Глав-
ната цел на овој час е да им обезбеди на учениците веш-
тини и поддршка на позитивни врсници и возрасни за
извлекување од секоја тешка ситуација. Пристапот од
дното до врвот е една од вештините која може да им по-
могне да станат поотпорни.

В Е Ж Б А

1. Учениците зборуваат за две ситуации коишто 
ги имале за домашна задача
Организирајте групи од по три ученика (не мора да
бидат истите групи како вториот час). Објаснете им дека
ќе продолжат да го истражуваат пристапот од дното до
врвот кој го имаа за домашна задача:

а. Членови на групата ќе читааат на глас описи на
ситуации и позитивни и негативни реакции, кои ги
напишаа во работните листови Од дното до врвот.
b. Групата ќе изберете две од шест ситуации.
c. За секоја ситуација треба да смислат друг врв,
односно уште една позитивна мисла, постапка  и
емоција за истата ситуација.
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В Е Ж Б А

За да им ја објасните задачата, потсетете ги учениците
дека на претходниот час во една ситуација нивниот дру-
гар требаше да се пресели. Прво се чувствувавте тажно.
Потоа имавте позитивна мисла дека ќе можете да бидете
пријатели на далечина. Постапката која уследи беше ва-
шата одлука да му пратите мејл на пријателот. Почнавте
да чувствувате надеж. Побарајте од учениците да предло-
жат уште еден позитивен след: мисла - постапка - емоции
(уште еден врв) за истата ситуација.

Дајте им на групите 10-12 минути на глас да ги прочитаат
своите ситуации, изберете две и направете нов врв за се-
која од нив. Движете се наоколу додека тие работат и по-
могнете им доколку е потребно.

2. Групите претставуваат по една од своите
ситуации

Групите нека претстават по една од своите ситуации,
најдобро некоја за која претходно не се дискутирало во
класот. Поттикнете ги другите ученици да ги коменти-
раат одговорите и да предложат дополнителни пози-
тивни можности. Ако имате време, групите нека ја
раскажат и втората ситуација.

3. Резимирајте го часот и претставете го Учењето
за лимонада

Потсетете ги учениците дека е нормално понекогаш да
имаат негативни мисли. Клучот за управување со емо-
циите е сè почесто избирање на позитивни мисли и пос-
тапки. Откако ситуацијата ќе се подобри, и нашите
емоции обично се менуваат.

Учениците нека го отворат работниот лист Учење за ли-
монада. Секој ученик нека избере позитивна изјава која
особено му се допаѓа. Кажете им на учениците дека ќе ги
прочитате сите, почнувајќи од првата изјава. Поканете ги
да станат кога ќе дојдете до нивната омилена изјава и да ја
прочитаат на глас заедно со вас. Завршете со следниот
цитат кој ги резимира овие два часа:

Кога животот ќе ви даде лимон, направете лимонада!



 5 минути
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В Е Ж Б А

Завршни прашања
• Што научивте за односот меѓу мислите, постапките и
емоциите?
• На кои сè начини може тоа знаење веднаш да го
употребите? Кажете му на вашиот  партнер.
• Наведете некои од придобивките на пристапување на
предизвиците со позитивни  наместо со негативни мисли.

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Кажете им на учениците да напишат зошто избрале одре-
дена изјава од работниот лист Учење за лимонада. Зошто
им е таа важна? Како би можела оваа изјава да им по-
могне да му пристапат на одреден проблем на позитивен
начин?

Промени и предизвици
Учениците нека го пополнат работниот лист Размислу-
вање за лутината во нивните книги. Доколку е потребно,
како помош да почнат, предложете им ги следните при-
мери.

• Препознајте пет работи што ги прават или ги кажуваат
другите луѓе, а вас ве лутат.
Примери: кога другите ме исмеваат, кога пријателите ќе
го прекршат ветувањето, кога доцнам на училиште
поради автобусот.
• Препознајте ги своите физички реакции на лутината.
Примери: испотени дланки, треперливи раце, стегнат
стомак.

Разговор со одбраната возрасна личност
Учениците нека побараат член од семејството да им по-
могне да се сетат на барем една позитивна изјава или
цитат кои би можеле да го додадат во работниот лист
Учење за лимонада. Објаснете им дека на еден од след-
ните часови ќе ги прочитате овие изјави.





Лекција 3, час 4
КАКО ДА ОСТАНЕМЕ СО СТУДЕНА
ГЛАВА КОГА ЌЕ  НÈ УДРИ ЖЕШТИНА

Денешниот
цитат е: 

„Ако од тебе
проговори лу-

тина, тоа ќе
биде најдобриот

говор поради
кој ќе се каеш

засекогаш.”
Амброуз Бирс,

Н А  О В О Ј  Ч А С

На овој час учениците ќе учат како да се справат со силни
емоции на позитивен начин. Ќе го користат пристапот од
дното до врвот  за да ги препознаат позитивните мисли и
постапки како одговор на силни емоции. Овој пристап
може да доведе до корисен резултат и за нив и за другите.

Цел на часот
Истражување и вежбање на позитивните начини за совла-
дување силни емоции.

Активности
Учениците ќе:
1. научат како да се смират; и
2. научат како да го применат пристапот од дното до
врвот како соодветен одговор на  силни емоции.

Материјали и подготовка
• Голем лист хартија, маркер
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10 минути

 5 минути
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О Т К Р И В А Њ Е

Напишете ја на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Истражување и вежбање на позитивните
начини за совладување силни емоции.

Цитат: Ако од тебе проговори лутина, тоа ќе биде
најдобриот говор поради кој ќе се каеш засекогаш.

Амброуз Бирс, писател

На почетокот на часот истражете го со учениците значе-
њето на цитатот. Во резимето истакнете дека може да за-
жалиме речиси за сè што ќе направиме кога чувствуваме
силни емоции како што се лутина и фрустрација. Мора
да научиме како да се смириме и да размислуваме и да
постапуваме на соодветен и корисен начин.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Учениците ги разгледуваат „активаторите“ 
на лутина
Повикајте ги учениците да се сетат на некои надворешни
активатори коишто може да предизвикаат силни емоции
кај младите. Потоа побарајте од нив да препознаат некои
од негативностите до кои може да дојде кога луѓето дожи-
вуваат силни емоции, а потоа губат контрола над себе.

Примери:
• Изговараат работи поради кои подоцна се каат.
• Ги повредуваат другите.
• Кршат или уништуваат нешто.
• Предизвикуваат тепачка.

2. Истражуваме како да се смириме
Прашајте: „Што можат да направат луѓето кога ќе почнат
да чувствуваат лутина или други силни емоции?“ Замо-
лете ги учениците да се потсетат на некои надворешни
ситуации што може да го активираат нашиот адреналин
и да нè направат многу раздразливи, нервозни или фрус-
трирани. Доброволци нека споменат некои од ситуа-
циите и физичките реакции поврзани со лутина што ги
навеле во работниот лист Размислување за лутина. Како
можеме да научиме да ги забавиме сопствените реакции
за да може да размислиме и да постапиме на соодветен
начин?

Имајте превид
дека начините на
кои ги израз-

уваме нашите емоции
се длабоко вкоренети
во нашата култура и
воспитување. Некои
култури се поподгот-
вени да ги изразат емо-
циите, додека  во
други култури се учи
дека емоциите не
треба да се покажуваат.
Културите исто така се
разликуваат во однос
на тоа кога, како и
пред кого можат да се
изразат некои емоции.
Охрабрете ги учени-
ците да продолжат да
ги следат своите се-
мејни и културни на-
соки за изразување на
емоциите. Во исто
време, помогнете им
да ја препознаат муд-
роста на избегнување
на испадите на бес кои
може да ја влошат тен-
зичната ситуација.



25 минути
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П О В Р З У В А Њ Е  

После куса дискусија заклучете дека првото нешто што
треба да го направиме кога ќе почнеме да чувствуваме
силни емоции е - да се СМИРИМЕ. Потоа може да раз-
мислуваме појасно и да постапиме на соодветен начин.

Прашајте: „На кои сè начини можеме брзо да се смириме
кога чувствуваме силни емоции?“ Наведете ги одговорите
на учениците на таблата:

• Земаме длабоко воздух неколку пати.
• Броиме до десет.
• Седнуваме и молчиме.
• Одиме да прошетаме.

Објаснете им дека на некој од следните часови ќе разгова-
раме повеќе за начините на кои може да се смириме.
Важно е да се запамети дека кога се бориме против силни
емоции, прво мора да запреме и да се смириме.

В Е Ж Б А  

1. Учениците го применуваат пристапот од дното 
до врвот на ситуации кои вклучуваат силни емоции

Организирајте шест групи. Дајте ѝ на секоја група по
еден голем лист хартија и маркер. Секоја група нека наз-
начи лидер кој ќе ја анимира, записничар кој ќе ги запи-
шува нејзините идеи, некој кој ќе води сметка групата да
заврши на време, и известувач кој идеите ќе им ги про-
чита на другите.

Побарајте од групите да ја уочат ситуацијата која би мо-
жела да предизвика силна емоција како што е фрустра-
цијата. Нека нацртаат планински врв на хартијата и нека го
напишат описот на ситуацијата. Потоа секоја група, со ко-
ристење на пристапот од дното до врвот, нека ја препознае
емоцијата која би ја почувствувала и нека одреди позитивна
мисла и постапка како реакција. Потсетете ги членовите на
групата дека прво треба да се СМИРАТ кога го примену-
ваат пристапот од дното до врвот на силни емоции.



 3 минути
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В Е Ж Б А  

Дајте го следниот пример:
Надворешен активатор на лутина: Мојата другарка пока-
нила некој друг да одат во кино, откако ми рече дека ќе
одиме заедно.

Смирете се.

Емоција: Лута сум и повредена.

Позитивна мисла: Можеби заборавила, или планира да
одиме сите заедно.

Позитивна постапка: Ќе проверам и ќе ја потсетам дека
имавме договор.

Дајте ѝ на групата десет минути да избере ситуација и да
го примени пристапот од дното до врвот.

2. Учениците зборуваат за своите цртежи
Известувачот од секоја група да залепи хартија на ѕидот и
да ги каже идеите на таа група. Потоа побарајте од остана-
тите да кажат ако имаат некои дополнителни мисли, од-
носно постапки за кои мислат дека би можеле да им
помогнат.

3. Резимирајте го часот.
Погледнете ги сликите кои учениците ги залепиле на
ѕидот. Резимирајте ги нивните позитивни начини на раз-
мислување и постапување кога чувствуваат лутина или
други силни емоции. Потсетете ги дека прво треба да се
смират.

Забелешка: Ако нема доволно време, проширете ја оваа ак-
тивност на следниот час.

Завршни прашања
• Што научивте денес за позитивниот пристап кон
лутината и кон други силни емоции?
• На кои сè начини оваа информација можете да ја
споделите со другите?
• На кои сè начини може да преземеме поголема
одговорност за сопственото однесување кога чувствуваме
силни емоции?

Обрнете внима-
ние на учениците
кои не сакаат да

зборуваат за изразу-
вање на лутината. Пот -
тикнете доброволци да
објаснат различни на-
чини на кои се изра-
зува лутината, и како се
справуваат со неа во
нивната култура.
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Водење на дневникот
Учениците нека изберат на кој начин ќе останат смирени
кога чувствуваат силни емоции. На пример, за да се сми-
рат може да слушаат одредена песна, да тренираат
нешто, да разговараат со некој кому му веруваат, да про-
шетаат, пишуваат, читаат, вежбаат или играат. Дајте им
инструкции  како да ја опишат сцената во која чувству-
ваат силна емоција, а потоа да го употребат пристапот кој
го избрале за да се смират. Тие, исто така, ќе се опишат се-
беси како се смируваат и размислуваат појасно.

Ако сакате, можете да им ги дадете следниве примери на
смирување:

• Одам во мојата соба и пуштам музика. Албумот кој го
сакам најмногу е најблиску (на  десктоп, на врвот од
купот CD-а, прв на листата на плеерот). Го отворам
албумот, ја  пуштам песната број пет. Тоа е песната што
сакам да ја слушнам.
• Ја отворам вратата и го фрлам ранецот внатре. Се
свртувам и заминувам. Се  оддалечувам од главната
улица. Не сакам да бидам во близина на автомобили.
Само би  сакал да трчам. Почнувам да трчам сè побрзо и
побрзо.

Промени и предизвици
Кажете им на учениците дека следниот час ќе зборувате за
Учење за лимонада, домашната задача од претходниот час.
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Лекција 3, час 5
КОМУНИКАЦИЈА СО ПОМОШ 
НА ПОРАКИ „ШТО, ЗОШТО И КАКО“ 

Денешниот
цитат е: 
„Не можам да го
предвидам вете-
рот, ама можам
да го подготвам
едрото.”
Е. Ф. Шумахер 

Н А  О В О Ј  Ч А С

На овој час учениците ќе научат како да им ги пренесат
на врсниците емоциите како лутина и фрустрација на
позитивен начин и со почит. Познавањето на начинот на
кој позитивно можеме да ги пренесеме силните емоции
ни помага да избегнеме уште лутење или повредување,
како и да ги зајакнеме своите односи.

Цел на часот
Учење конструктивни начини за изразување емоции на
врсниците.

Активности
Учениците ќе:

1. објаснат зошто е важно да им кажеме на другите
како се чувствуваме; и
2. вежбаат употреба на „што, зошто и како“ пораки за
пренесување силни емоции, како  лутина или
фрустрација, на позитивен, соодветен начин.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

- Работен лист Учење за лимонада (домашната задача од
третиот час)

- Статија Стресот под рефлектор
1. Напишете ги чекорите во креирањето „што, зошто и
како“ прашања на поголем лист  хартија (види
ПОВРЗУВАЊЕ).

2. Користете на овој час копии на дополнителниот
материјал „што, зошто и како“.
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П О В Р З У В А Њ Е  

1. Потсетете ги учениците како научија да го
изразуваат уважувањето спрема другите

Во Лекција 2 учениците вежбаа едни на други да си кажат
одредени работи кои содржат уважување. На пример, на-
место да кажат само: „Благодарам“, би можеле да кажат:
„Ти благодарам што ми го позајми учебникот по матема-
тика. Сега ќе успеам да ја довршам домашната“. Кога сме
прецизни, посигурни сме во точното пренесување на
сопствената идеја и разбирањето на нашата порака од
страна на соговорникот.

Напишете ја  на таблата целта на часот 
и денешниот цитат.

Цел на часот: Да се научат конструктивни начини за
изразување емоции на врсниците.
Цитат: Не можам да го предвидам ветерот, ама можам
да го подготвам едрото.

Е. Ф. Шумахер, економист и писател
На почетокот на часот прашајте ги учениците што значи
за нив овој цитат. Прашајте ги како „едрата“ или „вешти-
ните“ кои се учат во рамките на оваа програма, може да
им помогнат во периодот на адолесценција. Разговарајте
за тоа дали е можно некогаш точно да се предвиди што ќе
се случи следно. Како би можеле развојот и вежбањето
вештини во поддржувачка средина да ги подготват за па-
тувањето кое им претстои?
Кажете им на учениците дека денес ќе продолжат да учат
како успешно да комуницираат дури и кога чувствуваат
силни емоции. Објаснете им дека често ни е потребно да
им кажеме на другите кога се чувствуваме повредени или
лути. Молчењето може да предизвика дополнителни пов-
реди или лутина. Обидот да ги игнорираме или да ги
скриеме силните емоции е како да сме ставиле капак на
сад со вода што врие. По извесно време водата секако ќе
прекипи.
Кажете им на учениците дека овој цитат може да биде дел
од Учењето за лимонада. Повикајте доброволци да ги спо-
делат со останатите цитатите / изјавите што ги додале
како домашна по третиот час.
Забелешка: Задолжително користете го моделот „што,
зошто и како“ пораки за време на наставата, за да може
учениците да ја уочат нивната делотворност.
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За да го повторите материјалот, побарајте од доброволци
да предложат одредени начини на кои може да покажеме
уважување во следниве ситуации:

• Твојот брат или сестра го презеле твојот ред за миење
садови затоа што имаш многу за  домашна.
• Другарот ви дал пари за автобуска карта за да не одите
пеш по дождот.
Забелешка: Прилагодете ги овие ситуации или
смислете свои за да стане оваа вежба релевантна за
вашите ученици.

2. Презентирајте ги „што, зошто и како“ 
пораките
Уочете дека понекогаш, без разлика каква позитивната по-
рака да си пренесеме себеси за нечии зборови или постапки,
сепак се чувствуваме луто или фрустрирано. Кажете им на
учениците да ви дадат примери за постапки на луѓето кога
ќе се налутат на некого. Напишете ги примерите на табла.

Примери: користат навредливи зборови; критикуваат,
игнорираат или не зборуваат меѓу себе; се озборуваат
меѓу себе; ќе се степаат.

Важно: Осигурајте се дека наведените примери
содржат навреди и обвинувања. Со нив подоцна во
текот на овој час посебно ќе се занимавате. Може да ги
прашате учениците зошто е навредувањето особено
штетно и непотребно.

Повикајте ги учениците да кажат како истите ситуации
може да се решат во семејствата или во заедниците кои ко-
муницираат на различни начини. Прашајте ги што
обично се случува кога луѓето се однесуваат на овој начин.

Примери: некоја личност се чувствува повредена и се на-
лутува уште повеќе; навредите излегуваат од контрола;
понекогаш наивните несогласувања може да доведат до
насилство.

Истакнете дека е важно да знаете како да комуницирате
во овие ситуации. Конкретните зборови кои ги користите
кога сте вознемирени, заедно со вашиот тон и став, често
влијаат врз подобрување или влошување на состојбата.

Објаснете им дека „што, зошто и како“ пораката ни по-
мага да им кажеме на другите како влијаат на нас нив-
ните зборови или постапки, и дека би сакале тие да се
однесуваат поинаку. Далеку е поголема веројатноста дека
другата личност ќе ја ислуша ваквата порака и ќе го про-
мени своето однесување.
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Истакнете и прочитајте „што, зошто и како“ порака и
модел на изјава.

„ШТО, ЗОШТО И КАКО“ ПОРАКА

• ШТО: Наведете што ви пречи, кое однесување, и што
го чувствувате.

• ЗОШТО: Објаснете зошто тоа ви пречи.

• КАКО: Кажете како би сакале да се однесува поинаку
другата личност.

Модел на изјава:

ШТО: Кога ти (однесување) __________ се чувствувам
__________________.

ЗОШТО: затоа што _______________________________

КАКО: сакам да (би сакал/а)  _____________________.

Важно: Понекогаш учениците очекуваат брза награда
за своето добро однесување. Сепак, откако ќе ја
употребат „што, зошто и како“ пораката, другата
личност не мора да реагира веднаш, како што би сакале
тие. За промена понекогаш се потребни време и
трпение.

3. Учениците нека направат „што, зошто и како“ 
пораки
Побарајте неколку доброволци да предложат „што, зошто
и како“ пораки во следниве ситуации, користејќи ги наве-
дените три чекори. Потсетете ги да го именуваат однесу-
вањето, да ги објаснат своите чувства и да предложат
други пораки без обвинување и „спуштање“ на другата
личност. Нека објаснат зошто пораката може да доведе до
мирно решение на проблемот.

Ситуација: Еден пријател постојано позајмува пари од вас
и заборава да ви ги врати.

Пример на порака: Кога ќе ти позајмам пари а ти не ми
ги вратиш, се чувствувам фрустрирано бидејќи сега јас
немам пари за ужина а гладен сум. Би сакал да ми ги вра-
тиш парите наредниот  ден откако ти ги позајмив.
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Ситуација: Твојата другарка флертува со некој што ти се
допаѓа.

Пример на порака: Кога флертуваш со Релја јас се лутам,
затоа што знаеш дека тој ми се допаѓа. Би сакала да не
флертуваш со него повеќе.

Забелешка: Во втората ситуација, вообичаена кај
адолесцентите, едната личност бара другата да
престане со  однесување кое таа личност можеби не
сака да го промени. На другарката од оваа приказна
можеби ѝ се допаѓа истото момче. Ова е добра можност
да се истакне дека добрата комуникација можеби нема
секогаш да го има резултатот што го сакаме. Сепак, таа
може да помогне пријателите да останат пријатели и да
ги решат недоразбирањата.

4. Разговарајте за придобивките од овие пораки
Побарајте од учениците да набројат некои од придобив-
ките од користењето на овој метод на комуникација. На-
пишете ги нивните коментари на таблата и обезбедете да
бидат опфатени следниве придобивки:

• Помагање на соговорниците искрено да ги споделат
своите емоции и мисли.
• Покажување почит за сечии чувства.
• Не ги обвинуваме другите затоа што ги предизвикале
нашите чувства.
• Разгледуваме нечие однесување без обвинување или
навредување.
• Се нуди начин да се поправи ситуацијата.

Објаснете дека „што, зошто и како“ пораките може да по-
могнат во решавање на проблемите. Но, не постојат га-
ранции дека луѓето ќе го променат своето однесување.
Сепак, ако некоја личност знае како нејзиното однесување
влијае на другите, можеби ќе биде поттикната да го про-
мени.

Задолжително споменете дека „што, зошто и како“ пора-
ките се најкорисни кога разговараме со своите врсници и
дека понекогаш може да бидат премногу директни во ко-
муникацијата помеѓу младите и возрасните. Побарајте од
учениците да предложат како истите ситуации би можеле
да се решат во семејство или во заедницата, кога „што,
зошто и како“ пораките не се соодветни. Како оваа тех-
ника би можела да се промени и да стане поупотреблива?
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1. Учениците вежбаат користејќи „што, зошто 
и како“ пораки
Побарајте од учениците да наведат типични ситуации кои
доведуваат до проблеми меѓу младите. Напишете ги на таб-
лата.
Примери: другарот те остава сам на кошаркарскиот натпре-
вар; некој позајмува нешто од вас без прашање; братот или
сестрата ве бламира пред другарите.
Поделете ги учениците во парови и еден пар нека биде А а
другиот Б. Изберете ситуација од таблата и додадете уште
детали.
Пример: Одиш со другарот на кошаркарски натпревар. На
полувремето тој си оди со други другари и те остава сам, а
ти се прашуваш каде е.
Кажете ѝ на личноста А да пренесе „што, зошто и како“ по-
рака на својот партнер. Потоа личноста Б нека ѝ објасни на
личноста А како би реагирала на таа порака. По неколку
минути побарајте доброволци да кажат свои примери пред
другите. Осигурајте сите пораки да содржат три дела, и да
не ја обвинуваат, односно „спуштаат“ другата личност. По-
могнете им на учениците, доколку е потребно, да ги проме-
нат своите пораки за да станат соодветни.
Опишете уште еден пример и личностите Б нека пренесат
„што, зошто и како“ порака, а личностите А нека им одгово-
рат на пораката. Продолжете со уште барем две ситуации,
така  секој во парот ќе може уште еднаш да помине низ веж-
бањето „што, зошто и како“ пораки. Побарајте доброволци
да споделат некои од своите пораки.
Наместо тоа: Доброволците нека им ги претстават своите
„што, зошто и како“ пораки на другите преку кратки скечеви.

2. Резимирајте го часот
Потсетете ги учениците дека „што, зошто и како“ пора-
ките не одговараат во секоја ситуација. На пример, тие не
треба да се користат за преиспитување на авторитетот на
возрасните. При користењето со врсниците, сепак, тие по-
магаат разговорот да остане фокусиран на зборовите или
на однесувањето што ни пречи, а не на личноста. Кога не-
која личност знае дека нејзиното однесување ѝ пречи на
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друга личност, веројатно ќе се обиде да го промени.
Сепак, тоа може да потрае некое време.
Укажете на тоа дека важен дел од „што, зошто и како“ по-
раката е начинот на кој ги слушаме своите пријатели.
Вратете се на уметноста на слушање од Лекцијата 2.
Важно: Кажете им на учениците дека „што, зошто и како“
пораките може исто така да бидат несоодветни доколку
некој се заканува да ги повреди. Може да се случи обидот
за разговор да не е најбезбедното решение.
Поттикнете ги учениците да побараат можности за веж-
бање на користењето на „што, зошто и како“ пораките на
часовите. Задолжително пофалете ги кога ќе ги користат.
Објаснете дека и вие ќе ги користите овие пораки за да ги
споделите своите чувства со учениците.

Завршни прашања
• Поради што ги користите „што, зошто и како“
пораките кога сте лути на другарот?
• Зошто, меѓу другото, „што, зошто и како“ пораките се
подобри од навреди?
• Како „што, зошто и како“ пораките може да ви
помогнат да го зајакнете пријателството? Кажете му на
вашиот партнер.
• Како ќе ви помогне делотворната комуникација да ја
зајакнете самодовербата?

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Побарајте од учениците да напишат чекори за  „што, зошто
и како“ порака во својот дневник. Нека вклучат и пример за
да покажат на кој начин ги користат овие чекори.

Учениците нека напишат дијалог во кој некој користи
„што, зошто и како“ порака во разговорот со пријателот,
во надеж дека ќе ја разреши ситуацијата. Кажете им да го
додадат и очекуваниот одговор на пораката од пријате-
лот. Ова може да биде во форма на сценарио со ситуа-
ција, два лика и опис на емоциите кои се во основата на
зборовите.



 5 минутиП Р И М Е Н А  

Промени и предизвици
Дајте им ја на учениците за домашна задача статијата
Стресот под рефлектор од книгата  Промени и предизвици.
Учениците нека одговорат на прашањата. Учениците ќе
разговараат понатаму за стресот во рамките на Лекцијата
6.



Лекција 3,

час 5
ДОПОЛНИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ: 
ШТО, ЗОШТО И КАКО  ПОРАКИ

ШТО, ЗОШТО И КАКО  ПОРАКА

• ШТО: Наведете што ви пречи, кое однесу-
вање, и што чувствувате.
• ЗОШТО: Објаснете зошто тоа ви пречи.
• КАКО: Кажете како би сакале да се однесува
поинаку другата личност.

Модел на изјава:

ШТО: Кога ти (однесување) __________ се чув-
ствувам __________________.

ЗОШТО: затоа што _______________________

КАКО: сакам да (би сакал/а)__________________.
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Лекција 3, тестови
ЦЕЛИ И ОДГОВОРИ

Тестовите во рамките на лекцијата се состојат од неколку работни листови кои
можат да се копираат. Секој работен лист ја тестира на главната цел на лекцијата.
Во продолжение се дадени целите за секој дел од лекцијата и за кој час се однесу-
ваат. Дадени се одговорите и поените.

Делови од тестот може да се користат самостојно или во комбинација на различни
начини:

• како пред и пост-тест за лекцијата, за да се процени знаењето или напредокот на
учениците;

• како тест за лекцијата, за да се утврди нивото на знаење на учениците;
• како дијагностичко средство со цел да се утврдат индивидуалните и групните 
предности и слабости;
• како квиз; или
• како дополнителна задача во училиштето или како домашна задача.

Покрај тоа, некои делови од тестот се погодни да се користат како активности за
утврдување на материјалот, критичко размислување или за пишување во рамките
на основната настава. Забелешките на маргините од планот на часот укажуваат
кога и на кој начин најдобро може да се искористат делови од тестот.

Задолжително прочитајте го делот за евалуација и оценување во рамките на мате-
ријалот „Наставни стратегии“, во кој постои опис на тестовите и инструкции за
нивна употреба.

Тест А (ЧАС 1)
Цел: Препознавање широк спектар на вообичаени емоции.

1. Точно: c, e, f; неточно: a, б, г, е, ж
2. Одговорите ќе се разликуваат.

Можни точни одговори 18
Преодна оценка 14

1. Одговорите ќе се разликуваат.
2. Одговорите ќе се разликуваат. 

Можни точни одговори 12
Преодна оценка 8

ТЕСТ В (ЧАСОВИ 2 и 3)
Цел: Препознавање на начините на кои можеме да ги промениме негативните
мисли и емоции во позитивни предизвици.
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1. Одговорите ќе се разликуваат

2. Одговорите ќе се разликуваат.

3. a. Луѓето кажуваат работи поради кои подоцна се каат.

б. Може некого емотивно да го повредат.

в. Може да скршат или да уништат нечија сопственост.

г. Може да се степаат.

4. Одговорите ќе се разликуваат. 

Можни точни одговори 14

Преодна оценка 10

ТЕСТ Д (ЧАС 4)
Цел: Препознавање на позитивните начини како да одговориме на лутина и на
други силни емоции.

1. Прво: Наведете кое однесување ви пречи и што чувст-
вувате. Второ: Кажете што ви пречи. Трето: Кажете како
би сакале таа личност поинаку да се однесува.

2. Одговорите треба ги опфатат сите три дела на „што,
зошто и како“ пораките.

Можни точни одговори 3

Преодна оценка 3

ТЕСТ Ѓ (час 5)
Цел: Како можеме да ги искористиме „што, зошто и како“ пораките да изразиме
силни емоции.



Лекција 3, Тест А, час 1

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: ___________________

Цел: Препознавање на широк спектар на вообичаени емоции.

1. Напишете „т“ за точни и „н“за неточни одговори.

а. Промените во расположението се ретки кај адолесцентите.

б. Некои луѓе немаат емоции.

в. Повеќето адолесценти доживуваат широк спектар на емоции.

г. Може да се случи да доживеете емоција која никој никогаш не ја доживеал.

д. Тапкање со ногата може да биде невербалено изразување на емоциите.

ѓ. На емоциите влијае она што го гледаме, слушаме и мислиме.

е. Најдобар начин да се справиме со силни емоции е да заборавиме на нив.

ж. Повеќето луѓе доживуваат исти емоции во исти ситуации.

2. Изберете две од следните категории: среќа, страв, лутина или тага. На-
пишете ги во продолжение. Потоа наведете пет различни зборови кои
може да ги опишат чувствата во тие категории.

Категорија:
а.

б.

в.

г.

д.

Категорија:
а.

б.

в.

г.

д.
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Лекција 3, тест В, часови 2 и 3

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: ___________________

Цел: Препознавање на начините на кои можеме да ги промениме негативните
мисли и емоции во позитивни предизвици. Пополнете ги празните места така
што лутите мисли, емоции и постапки ќе ги промените во позитивни.

1. Ситуација: Најдобрата другарка ви е лута.

2. Ситуација: Не можеш да одиш во кино затоа што твоите родители не-
маат време да те однесат.

ДНО
Мисла: Не разговара со мене.

Постапка: Само ќе ја избегнувам.

ВРВ

Мисла:

Постапка:

Емоција: Тажна сум.

Емоција: 

Емоција: 

Емоција:

ДНО
Мисла: Никогаш не можам да правам
ништо забавно.

Постапка: Ќе ја пуштам музиката толку
гласно што моите родители ќе побудалат.

ВРВ

Мисла:

Постапка:

Емоција: Лут сум.

Емоција: Агресивен сум.

Емоција: 

Емоција: 



Лекција 3, тест Д, час 4

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: ___________________

Цел: Препознавање на позитивните начини на кои можеме да одговориме на лу-
тината и на други силни емоции. Пополнете ги празните места и во нив проме-
нете ги лутите мисли, емоции и постапки во позитивни.

Ситуацијата 1: Другарот го позајмил од тебе твојот омилен ________________
и го изгубил, а не ти понудил да ти купи нов.

2. Кои четири работи може да се случат кога луѓето не ја контролираат својата
лутина.

a.

b.

c.

d.

4. Објаснете како пристапот од дното до врвот може да ви помогне во ситуа-
ции кога сте лути.

ДНО
Мисла: Никогаш повеќе ништо нема да му
позајмам! 

Постапка: Ќе му викам на другарот зашто е
толку невнимателен.

ВРВ  Смирете се
Мисла:

Постапка:

ДНО
Мисла: Мојот пријател е дволичен.
Постапка: Ќе им кажам на другите што на-
правил, а потоа ќе му кажам дека сум лут..

ВРВ Смирете се
Мисла:

Постапка:

Емоција: Лут сум.

Емоција: Бесен сум.

Емоција:

Емоција:

Емоција: Се чувствувам изневерено.

Емоција: Се чувствувам одмазднички.

Емоција:

Емоција:
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Лекција 3, тест Ѓ, час 5

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________ ДАТУМ: ___________________

Цел: Како можеме да ги искористиме „што, зошто и како“ пораките во изразува-
њето емоции.

1. Кои се трите дела на пораката „што, зошто и како“ за изразување силни
емоции?

Прв:

Втор:

Трет:

2. Замислете дека сте му ја позајмиле јакната на другарот. 
Тој ја враќа извалкана.
Која „што, зошто и како“ порака би можеле да му ја пренесете на другарот?





УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДНО-
СИТЕ СО ВРСНИЦИТЕ

Лекција 4
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Лекција 4, час 1
ГРАДИМЕ ПРИЈАТЕЛСТВА

Н А  О В О Ј  Ч А С

Првиот час им помага на учениците да препознаат што е
тоа што некого го прави пријател. Тие зборуваат за бо-
гатството кое пријателствата го донесуваат во нашиот
живот и за позитивните особини кои самите може да ги
понудат како пријатели.

Цел на часот
Да се истражи пријателството и да се препознаат особи-
ните на пријател.

Активности
Учениците ќе:

1. ги препознаат одликите на примерен пријател; и
2. го препознаат квалитетот што тој или таа го внесуваат

во пријателството.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

• Вовед Унапредување на односите со врсниците
• Активност За почеток

• Пет рото-хартии во боја (ако е можно), со должина 1-
1,5 m.

• Маркери во боја што ќе се гледа добро на рото-хар-
тијата; по еден маркер за секој  ученик.
Факултативно: касетофон.

1. Одберете песна за пријателството.
2. Напишете ги следниве категории на два посебни по-

големи листови хартија: Пријател, Познајник.
3. Нацртајте контури  на човек на секоја рото-хартија

(видете го делот ВЕЖБА).



  5 минути

10 минути
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О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ја на таблата целта на часот.
Цел на часот: Да се истражи пријателството и да се пре-
познаат одликите на пријател.

Наместо да го прочитате цитатот, на почетокот на денеш-
ниот час прочитајте ја или пуштете ја  песната за
пријателство. Прашајте ги учениците што значи овој
избор за нив. По кус разговор објаснете дека во текот на
оваа лекција ќе учат и ќе дискутираат за одликите на
пријателството.

П О В Р З У В А Њ Е  

1.Учениците ги препознаваат разликите меѓу
пријатели и познајници.

Закачете два поголеми листа хартија. Побарајте од учениците
во парови да ја напишат дефиницијата за секоја категорија. За-
молете ги да ви ги кажат нивните дефиниции и запишете ги
на хартиите. Вклучете го и следново:

Пријател
Некој што го познаваме добро и често го поминуваме времето
заедно. Некој којшто ги дели нашите вредности и интереси.

Познајник
Некој што го гледаме за време на одредени активности или на
училиште, или го знаме по име. Или некој што не го позна-
ваме добро ама мислиме дека неговите вредности и идеи се
спротивни на нашите.
Забелешка: Кога се зборува за овие термини, учениците
можат да споменат и „пријател“ кој има сомнителен мотив
за пријателство или познајник кого би сакале да го задржат
на отстојание. Помогнете им  на учениците да ја разберат
сложеноста на односот и да изберат здрави пријателства.
Откако ќе ги сфатат разликите, побарајте од нив да предложат
зборови и реченици кои би можеле да ја опишат секоја катего-
рија. Запишете ги нивните одговори на соодветната хартија.
Примери:

Нови зборови
познајник: лич-
ност која ја по-

знаваме површно.
примерен: оној што
заслужува почит и
одобрување.



25 минути

П О В Р З У В А Њ Е  

Пријател: како брат или сестра, се грижи за нас, рациона-
лен, тука е кога ми е потребен, ме слуша, не зема дрога.
Познајник: пријатен, понекогаш се сретнуваме и разгова-
раме, држи дистанца, можеби сакаме да го запознаеме под-
обро.

2. Учениците ги препознаваат начините на кои се
менуваат односите

Прашајте како би можел познајникот да стане пријател.
Примери: Запознајте се подобро; ќе ви направи услуга;
имате можност да ѝ помогнете на таа личност; таа личност
ќе го промени своето негативно однесување.
Потоа прашајте како некој пријател може да стане некој со
кој повеќе не сакаме да бидеме пријатели.
Примери: „Пријателот“ може да каже или да направи
нешто лошо, да им ја каже на другите вашата тајна, или
може да ве критикува пред другите.
Потсетете ги учениците дека поради општествените про-
мени што ги доживуваат е важно да бидат прифатени од
другите и да формираат блиски пријателства. Иако се-
мејството е сè уште во центарот на нивните животи, многу
млади почнуваат да се потпираат на своите пријатели. Во
оваа лекција ќе разговараат за начините на кои можат да ги
развијат своите пријателства и така да си го збогатат живо-
тот, и за начините на кои може да избегнат односи кои не се
здрави или може да ги доведат во неволја.

В Е Ж Б А  

1. Учениците „прават пријател“ со примерни
особини*

Организирајте ги учениците во групи од по пет или шест
ученика. Дајте ѝ на секоја група по една рото-хартија со
нацртана дебела контура на човечка фигура. Кажете им
на учениците да застанат околу нивното „тело“ така што
сите ќе може во исто време да пишуваат по него.
Прашајте ги учениците што ѝ недостасува на оваа лич-
ност. На личноста ѝ недостасува сè – црти на лицето,
облека, раце - сето она што учениците треба да го додадат
за да „направат“ пријател. Истакнете дека овој „пријател“
има примерни карактеристики. Обезбедете сите ученици
да разберат што значи примерен.148
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В Е Ж Б А  

За секој додаток што ќе го нацртаат на „пријателот“, уче-
ниците исто така мора да  напишат и зборови со кои
објаснуваат како додатокот се користи на примерен
начин. Нагласете им дека секој член на групата мора да
учествува во „правење“ на новиот пријател. Покажете го
тоа на телото што го нацртавте на таблата.
Примери:
Нацртајте очи на вашата контура од тело. Прашајте:
„Како примерната личност ги користи очите?“ Можни
одговори: „Да ги изрази своите чувства“, или „да ги гледа
пријателите“ (напишете ги овие зборови и поврзете ги со
линија до очите).
Додајте срце. Прашајте:„Како примерната личност го ко-
ристи срцето?“ Можен одговор: „Да биде добра спрема
другите, или да ги сака“ (напишете ги овие зборови и по-
врзете ги со линија до срцето).
Забелешка: Движете се низ класот и набљудувајте. Дајте
им на учениците насоки за „употреба“, ако се збунат. Мо-
жете да ги потсетите дека оваа личност има и грб (што ќе
го потстави за пријателот) и раце (да го прегрне). Групите
нека им додадат на своите пријатели облека или накит.
Оваа забавна активност често има изненадувачки резул-
тати.
Кога ќе останат околу осум минути до крајот на овој дел,
групите нека престанат да им додаваат работи на своите
пријатели и нека им дадат имиња. Поставете го секој од
„пријателите“ во училницата, и групата нека им го прет -
стави на другите, потенцирајќи ги неговите примерни
особини. 

2. Резимирајте ја активноста
Прашајте ги учениците дали има уште  нешто да се каже
за пријателството. Кажете им дека ова е само почеток! До-
сега ја појаснивте разликата меѓу пријателите и познајни-
ците. Исто така почнаа да препознаваат некои примерни
особини на пријателите. Ќе има повеќе можност за тести-
рање и истражување на пријателствата во текот на оваа
лекција.

Завршни прашања
• Размислете за причините зошто на сите ни се потребни
пријатели. Кажете му на вашиот партнер две или повеќе
причини.
• Во што е вредноста на правењето разлика дали одре-
дена личност е пријател или познајник?
• Зошто вреди да имаме пријатели кои ги цениме?
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Водење на дневникот
Кажете им на учениците да напишат сопствени дефини-
ции на пријателство. Тие можат да бидат во форма на
писмо до пријател, песна, краток текст или зборови од
речникот.

Промени и предизвици
Учениците нека го прочитаат воведот на Лекција 4 Уна-
предување на односите со врсниците и нека ги пополнат
активностите За почеток во своите книги.

* Адаптирано од активностите развиени од страна на Ке-
трин Бергер Кеј и Меган Свези Фогарти за Constitutional
Rights Foundation.
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Лекција 4, час 2
ИЗБОР НА ПРИЈАТЕЛИ

Денешниот
цитат е: 

„Никој всушност
не го гледа цветот

- тој е премногу
мал - немаме

време, а за да ви-
диме ни треба

време, како што
за пријателството

е потребно
време.”

Џорџија О’Киф, 

Н А  О В О Ј  Ч А С

На овој час учениците ги истражуваат причините поради
кои развиваме поддржувачки пријателства во кои
пријателите се грижат едни за други. Активноста им по-
мага на учениците да ја препознаат важноста на мудриот
избор на пријатели и да ја разберат одговорноста што ја
подразбира пријателството.

Цел на часот
Испитување на причините за пријателство и учење на-
чини како да го подобриме, или да се напушти односот
кој не е позитивен и поддржувачки за двете страни.

Активности
Учениците ќе:

1. анализираат причини поради кои луѓето стануваат
пријатели;

2. идентификуваат односи засновани на заемно почиту-
вање; и

3. идентификуваат начини да се подобрат или да се
променат односите меѓу врсниците.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

• Работен лист Набљудуваме пријателства
• Двапати по два метра преѓа
• Ножици



15 минути

  5 минути
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О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ја на таблата целта на часот 
и денешиот цитат.

Цел на часот: Испитување на причините за пријател-
ство и учење начини како да го подобриме, или да се
напушти односот кој не е позитивен и поддржувачки
за двете страни.
Цитат: Никој всушност не го гледа цветот - тој е пре-
многу мал - немаме време, а за да видиме ни треба
време, како што за пријателството е потребно време.

Џорџија О’Киф, уметник
На почетокот на часот прашајте ги учениците што мислат
што значи овој цитат. Авторката споредува цвет и
пријателство. Кои се сличностите? Разговарајте за тоа
зошто времето е од суштинско значење за набљудување
на некој објект, и како тоа се однесува на пријателството.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Учениците ја разјаснуваат разликата меѓу
пријателствата кои ги јакнат и оние кои ги слабеат

Денес учениците ќе ги истражуваат причините зошто
стапуваме во одредени односи, и како да избереме односи
засновани на меѓусебно почитување.

Напишете ги насловите на таблата. Понудете неколку
примери за секој список и побарајте од учениците да
предложат уште.

Пријателство кое нè прави силни
• Поради него се чувствувам добро сам со себе.
• Ми се допаѓа каква е другата личност.
• Сакаме да учиме заедно.
• Се поттикнуваме меѓусебно да дадеме сè од себе.
• Ми се допаѓа кој сум кога сме заедно.

Пријателство што нè слабее
• Имаме слични негативни интереси.
• Сакаме да се вклучат други во негативните актив-

ности за да станат прифатливи.
• Се чувствувам лошо поради она што го правам.
• Сакам да бидам виден со некој богат или популарен.
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2. Истражување начини како да се избегнат
негативни активности со врсниците

Потсетете ги учениците на картичките Дали одлуката ќе
ме доведе во неволја? што ги добија кога вежбаа донесу-
вање одлуки. Објаснете им дека кога не се сигурни дали
активностите што ги предлага нивниот пријател се
добри, или не се сигурни во нивниот меѓусебен однос во
целина, може да си го постават истото прашање:

• Дали е во согласност со законот, училишните или се-
мејните правила, или со верското учење?
• Дали е штетно за мене или за другите?
• Дали ќе го разочара моето семејство или други возрасни
кои се важни за мене?
• Дали е тоа погрешно?
• Дали јас би бил повреден или тажен ако некој ми го на-
прави тоа мене?
Објаснете им дека ако одговорот на кое било од овие пра-
шања е „да“, таквата активност и однос може да ги ослаби
и да ги доведе во неволја. Побарајте од учениците да
предложат начин на кој би можеле да реагираат ако
некои нивни пријатели предложат или учествуваат во ак-
тивности кои можат да ги доведат во неволја. Напишете
ги нивните идеи на таблата. Поттикнете одговори како
што се:

• Кажете им дека сте загрижени поради активностите
во кои учествуваат, или што ги предлагаат.

• Поттикнете ги наместо тоа да учествуваат во заед-
нички позитивни активности.

• Ако тоа не успее, поминувајте помалку време со нив.
• Ако ништо не успее, прекинете го пријателството.

3. Разговарајте за важноста на изборот на
пријатели врз основа на меѓусебно почитување

Прашајте ги учениците зошто е потребно да бараат
пријателства кои ги јакнат, или пријатели што ги почиту-
ваат и кои нив ги почитуваат.

Примери: тие пријателства се позабавни, можеме да збо-
руваме за важни работи и чувства, добро е да се знае дека
некој се грижи и дека ние може да се потпреме на него,
ни помагаат да бидеме колку што може подобри.
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4. Поминете низ одговорностите кои ги
преземаме со пријателството, и низ промените и
престанокот на пријателството

Објаснете им на учениците дека ќе им покажете какви
врски можат воспостават во пријателствата. Ќе ви требаат
четворица доброволци.

Прва врска

Дајте му го на доброволецот едниот крај на преѓата.
Објаснете дека оваа личност ќе се спријатели со друга
личност. Друг доброволец нека го држи другиот крај на
преѓата и нека „испреде“ врска помеѓу овие две личности
опишувајќи дека пријателството расте со текот на вре-
мето, дека си помагаат едни на други, заеднички слават
родендени и посебни настани итн. Истакнете дека ова
пријателство е засновано на меѓусебно почитување и ува-
жување. „Истакаено“ е.

Втора врска

Повторете го ова „такаење“ со двајца други доброволци
кои не се толку успешни во нивното пријателство – доаѓа
до малтретирање и задевање, а едната личност сака дру-
гата да учествува во некои лоши активности. Објаснете го
ова за да покажете како овие две личности се поврзани со
ткаењето.

Осигурајте се дека и во двата случаи учениците го сфа-
ќаат постоењето на поврзаност која може да предизвика
проблеми кога ќе се промени или ќе се прекине пријател-
ството.

Свртете го вниманието на првата врска. Кажете дека ед-
ниот пријател се оддалечил од другиот поради промена
во интересите. Овој пријател сака да поминува помалку
време  со другиот. Земете ножици. Прашајте ги учени-
ците кој е најдобар начин да се направи промена. Дали
едноставно да ја пресечеме преѓата  и да ѝ допуштиме на
една личност да замине? Што ќе се случи со другата лич-
ност? Каква е одговорноста на една личност спрема друга
во пријателство во кое постои заемно почитување? Како
можат да се спроведат позитивни промени? Учениците
нека даваат предлози а потоа двајца пријатели нека избе-
рат можност што најмногу им се допаѓа. Тие можат да ја
покажат својата одлука користејќи преѓа и ножици за да
ја одглумат оваа промена.
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Свртете се кон другата врска. Во овој случај едната лич-
ност сака да стави крај на пријателството, затоа што из-
гледа како да ќе има проблеми. Што е овде одговорност?
По кратка дискусија, учениците нека предложат пос-
тапки кои оваа личност би можела да ги преземе за да го
прекине пријателството. Дали во оваа ситуација се пра-
шуваат и двете личности? Пријателот кој се повлекува
може да ја употреби преѓата и ножиците за да ја одглуми
оваа промена.

В Е Ж Б А  

1. Учениците ги пополнуваат работните листови 
Набљудуваме пријателства
Учениците нека ги отворат своите работни листови На-
бљудуваме пријателства. Понудете еден или два примера
како да го пополнат работниот лист.

Зошто луѓето одбираат пријатели кои ги јакнат
И двајцата сакаат да играат кошарка
Имаат слична смисла за хумор
Позитивни работи кои пријателите можат да ги прават
заедно:
Играат кошарка
Гледаат смешни филмови

Зошто луѓето одбираат пријатели кои ги слабеат
Ниту еден од нив не го сака училиштето

Бегаат од часови
Негативни работи кои пријателите можат да ги прават за-
едно:

Бегаат од часови
Им се потсмеваат на другите кои учат

Начин да се излезе од вакво пријателство: Објаснете
дека сакате да го поправите успехот во училиште и дека
повеќе нема да бегате од часови.

Дајте им на учениците десет минути, во парови или по-
единечно, да напишат што повеќе одговори за секоја ка-
тегорија.
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Одговорите може да се засноваат на искуствата на учени-
ците, или на вообичаени ситуации во кои личности на
нивната возраст може да се најдат. Помогнете им доколку
е потребно.

2. Учениците дискутираат за одговорите
Доброволци нека споделат некои од нивните одговори од
работниот лист со другите. Кога учениците ќе наведат ак-
тивности во негативно пријателство, прашајте ги кои пра-
шања од картичките Дали одлуката ќе ме доведе во
неволја? може да помогнат некој да ги избегне овие ситуа-
ции.

3. Резимирајте го часот
Потсетете ги учениците дека пријателствата ни обезбеду-
ваат поддршка која ни е потребна за да уживаме во здрав
живот. Сите можеме да најдеме пријателства кои се засно-
ваат на заемно почитување  и активности кои нè јакнат.

Завршни прашања
• Кои се најважните причини за пријателства во кои пос-
тои меѓусебно почитување  (наведете ги  учениците да ви
дадат неколку одговори и уочете дека на различни луѓе
им се „најважни“ различни нешта)?
• Вратете се на уводниот цитат. Прашајте: „Кога
пријателството се гради долго и внимателно, на кои на-
чини можеме да го уважиме она што расте?“ (потсетете ги
учениците дека меѓусебното уважување е начин да си по-
кажеме почит едни на други).
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Водење на дневникот
Кажете им учениците да размислат за едно пријателство
кое би сакале да го зајакнат. Нека наведат две или три ра-
боти што би можеле да направат за да се подобри
пријателството, но да не го напишат името на таа лич-
ност. Поттикнете ги да испробаат некои од овие идеи со
тој пријател.

Огласи за пријатели
За третиот час секој ученик нека состави оглас за
пријател, кој ги содржи потребните лични особини, инте-
реси, хобија и активности, поради воспоставување убаво
пријателство и заемно почитување.

Пример:
СЕ БАРА ПРИЈАТЕЛ. Мора да има добра смисла за
хумор, да сака мексиканска кујна, рок-музика и
компјутерски игри. Треба да биде авантурист и да сака да
игра фудбал.

Овие огласи би требало да содржат позитивни особини
што ги бараат во еден пријател.
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Лекција 4, час 3
ПРИТИСОК: ОД ВНАТРЕ И ОД  НАДВОР

Денешниот
цитат е: 
„Ако се обидете да
најдете пријатели,
ќе видите дека ги
има многу малку.
Но, ако се обидете
да бидете пријател,
ќе ги најдете насе-
каде.”
Зиг Зиглар

Денешниот час им помага на учениците да ги препоз-
наат пораките што си ги пренесуваат себеси. Адолесцен-
тите често претпоставуваат дека притисокот од
врсниците ги наведува да се поколебаат и да се однесу-
ваат на начин што е штетен за нив и за другите. Всуш-
ност, голем дел од притисокот што го чувствуваат
адолесцентите, па дури и возрасните, е предизвикан од
она што си го велат самите себеси. Повисокото ниво на
свест за овие „внатрешни“ притисоци и за начинот на
кој се справуваме со нив, ќе им помогне на учениците да
постапуваат на по одговорен, по здрав начин.

Цел на часот
Свест за „внатрешниот притисок“ и вежбање на употре-
бата на конструктивни внатрешни пораки.

Активности
Учениците ќе:

1. дефинираат внатрешни пораки и ќе даваат при-
мери;

2. идентификуваат ситуации во кои постои внатрешен
притисок; и

3. научат и ќе вежбаат начини да се спротивстават на
надоѓањето на внатрешниот притисок.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

• Работен лист Ситуации на внатрешен притисок
• Огласи Се бара пријател (домашната задача од вториот
час)
Подгответе два знака: Конструктива внатрешна порака и
деструктивна внатрешна порака.

Н А  О В О Ј  Ч А С
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НОВИ ЗБО-
РОВИ
конструктивно:

нешто што влијае на
подобрување или
развој
деструктивно: нешто
што влијае на пониш-
тување, рушење и
уништување
внатрешни пораки:
нешта кои самите си
ги кажуваме
внатрешен притисок:
нешта кои самите си
ги кажуваме и по-
ради кои се чувству-
ваме скршено или
вознемирено
непристојно: 
однесување што е во
спротивност со на-
шите верувања и
вредности

О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ја целта на часот и денешниот цитат.
Цел на часот: Свест за „внатрешниот притисок“ и веж-
бање на употребата на конструктивни внатрешни пораки. 
Цитат: Ако се обидете да најдете пријатели, ќе видите
дека ги има многу малку. Но, ако се обидете да бидете
пријател, ќе ги најдете насекаде.

Зиг Зиглар, автор и предавач
На почетокот на часот побарајте доброволци да ги прочи-
таат своите огласи за пријатели кои ги напишале како до-
машна задача. Разговарајте за тоа какви пријатели бараат
младите луѓе во класот. Потоа закачете ги огласите Се бара
пријател да може да ги видат сите и да одговорат на нив.
Учениците нека разговараат за цитатот во контекст на огла-
сот кој го напишале. Прашајте: „Како тоа да се биде
пријател е најдобриот начин да се привлечат добри
пријатели? Како познанството може да стане пријателство?“

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Дефинирање на внатрешните пораки
Вратете се повторно на цитатот. Прашајте дали некои
мислат дека треба да „купат“ пријателство, или да влезат
во некоја група однесувајќи се на одреден начин или пра-
вејќи работи што обично не би ги правеле. По кратка дис-
кусија истакнете дека младите често мислат дека
притисокот од врсниците ги охрабрува да прават штетни
нешта. Поради притисокот од врсниците младите може
да се однесуваат непристојно, што значи во спротивност
со нивните вистински верувања и вредности. Сепак, по-
некогаш самите вршиме притисок врз себе мислејќи, на
пример, дека „ако не го направам тоа, никој нема да ме
сака“, или „подобро да го направам тоа за да покажам
дека сум дел од групата.“ Тоа е внатрешна порака. При-
тисокот се нарекува внатрешен притисок.

Кажете им на учениците дека луѓето често себеси си пре-
несуваат конструктивни и корисни внатрешни пораки.
Но, секогаш кога таквата порака ја попречува нашата спо-
собност да донесеме добри одлуки, потребно е да се про-
цени овој внатрешен притисок.

2. Учениците предлагаат конструктивни и
деструктивни внатрешни пораки

Напишете на таблата: Конструктивни внатрешни пораки
и Деструктивни внатрешни пораки. Помогнете им на
учениците да дефинираат што е конструктивно и дест-
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руктивно. Потсетете ги дека една од задачите на патот на
адолесценцијата е да усвојат однесување кое ќе им по-
могне да бидат што подобри луѓе. Побарајте да објаснат
како конструктивните и деструктивните пораки можат да
се применат на пријателството. Доколку е потребно, дајте
им ги  следниве примери:

Деструктивни внатрешни пораки:
• Ако налутам еден пријател, можеби ќе ги изгубам сите
пријатели.
• Мојот пријател обично не се однесува толку лошо, така
што ова е „во ред“.
• Ќе направам сè, само да не останам на страна.
• Сите го прават тоа, така што не може да биде лошо.
• Ако не го направам тоа, моите пријатели ќе помислат
дека сум  ______________.

Конструктивни внатрешни пораки
• Ако треба да го направам тоа за да бидам пријател со
оваа личност - ќе најдам друг пријател.
• Нема да бидам пријател со некој кој го прави тоа.
• Може да ги донесувам сам своите одлуки.
• Имам попаметна работа отколку да се повредувам се-
беси или другите.
• Вистински пријател не би ми се заканувал.

Можете да го да-
дете како до-
машна задача
тестот Е од лек-

цијата 4 како актив-
ност за утврдување на
материјалот.

В Е Ж Б А  

1. Учениците во групи го пополнуваат работниот
лист Ситуации на внатрешен притисок.

Поделете ги учениците во групи од тројца или четво-
рица, со еднакви вештини и нивоа на вештини. Замолете
ги да го отворат работниот лист Ситуации на внатрешен
притисок. Нека предложат ситуации кои често водат до
деструктивен внатрешен притисок. Напишете ги на таб-
лата и учениците нека изберат некои од нив што ќе ги ко-
ристат за своите работни листови. Искористете го
следниов пример за да го пополните работниот лист.
Потоа дајте им на групите десет минути да изберат две
ситуации и да ги пополнат своите работни листови.

Ситуација:
Сте си ветиле себеси дека следниот ден ќе учите два часа
за контролната задача по математика, но пријателот ве
вика да возите скејтборд.
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Примери на деструктивни внатрешни пораки:
• Мојот другар не учи, па нема ни јас да учам.

• Оваа контролна задача не е важна, па не мора да учам.
• Учењето е губење време. Во секој случај, никогаш нема
да го научам сето тоа.
• Родителите очекуваат премногу од мене.

Примери на конструктивни внатрешни пораки:
• Можеби на мојот другар не му е важна оценката по ма-
тематика, но мене ми е важна.
• Ако добијам добра оценка на оваа контролна, ќе го поп-
равам успехот.
• Подобро ќе ја направам контролната ако учам, дури и
ако не успеам да ги решам сите  задачи.
• Не сакам да ги разочарам родителите.

2. Групите ги претставуваат своите ситуации
пред другите

Групите нека претстават еден или два свои примери пред
класот. Членовите на групата нека држат знаци Кон-
структивни внатрешни пораки или  Деструктивни внат-
решни пораки додека ги читаат своите пораки. Побарајте
од останатите групи да презентираат дополнителни  кон-
структивни внатрешни пораки за секоја ситуација.

3. Направете резиме на часот
Прашајте ги учениците како може да им помогне во одно-
сите со пријателите тоа што ја знаат разликата меѓу кон-
структивни и деструктивни внатрешни пораки.
Нагласете дека  свеста за внатрешните пораки ќе им по-
могне да обрнат внимание на позитивните и да ги спре-
чат деструктивните пораки. На тој начин ќе можат
поуспешно да го избегнуваат деструктивното штетно од-
несување.

Завршни прашања
• Што мислите, кој притисок е посилен кај некој на ваши
години - внатрешниот или  надворешниот (учениците
нека ги објаснат своите одговори)?
• Зошто е важно да знаеме како да го препознаеме и да го
спречиме негативниот  внатрешен притисок?
• Што научивте денес што ќе ви помогне да го спречите
деструктивниот внатрешен притисок?
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Водење на дневникот
Учениците нека опишат некоја од ситуациите во учи-
лиштето во која би можеле да дојдат во искушение и да
попуштат пред негативниот внатрешен притисок. Замо-
лете ги да напишат барем една позитивна порака која би
можеле да си ја пренесат себеси за да му одолеат на ова
искушение.

Разговор со одбраната возрасна личност
Учениците нека ги прашаат родителите или некоја
друга возрасна личност која ја уважуваат: „Што си кажу-
ваш себеси кога си во искушение да направиш нешто
што не би требало да го направиш? Односно, кои по-
раки си ги праќаш себеси за да избегнеш да сториш
нешто деструктивно?“

Учениците нека напишат краток текст во кој ќе опишат
што научиле за конструктивните внатрешни пораки во
текот на интервјуто со возрасната личност. Побарајте од
нив, пред да ги донесат во училиште, да им ги покажат
текстовите на личностите кои ги интервјуирале.
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Лекција 4, час 4
ПРАШАЊА: ТРИ ЧЕКОРИ  
ВО БОРБАТА  ЗА  САМИТЕ СЕБЕ

Денешниот
цитат е: 

„Дали е некој
паметен се

гледа од него-
вите одговори.

Дали е мудар се
гледа од него-

вите прашања.”
Нагиб Махфуз

Н А  О В О Ј  Ч А С

На овој час учениците учат три чекори кои претставуваат
структуриран начин како да откријат делови од дадената
ситуација, а потоа да избегнат штетни или деструктивни
активности.

Забелешка: Ако сакате, можете овој час да го продолжите
на два дена. Доколку е можно, повикајте родител, настав-
ник или некоја друга возрасна личност да ви помогне да
ги одиграте негативните улоги користејќи ја техниката
ПИЗ.

Цел на часот
Учење и вежбање на трите чекори за избегнување на не-
гативниот притисок од врсниците.

Активности
Учениците ќе:

1. опишат три чекори во препознавање и избегнување
на негативниот притисок од врсниците;

2. објаснат како и кога овие чекори можат да бидат ко-
рисни; и

3. вежбаат примена на чекорите.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

• Работен лист Барајте информации 
• Работен лист Вежбање на техниката ПИЗ
• Статија Одлучувам да бидам пријател каков што јас би

посакал  
• Поголем лист хартија
• Маркер

Факултативно: видеокамера

Напишете ги на поголем лист хартија чекорите на техни-
ката ПИЗ:

Поставувај прашања

Избори се за самиот себе

Знај ги опциите кои се позитивни за тебе
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Напишете ја на таблата целта на часот 
и денешниот цитат.

Цел на часот: Учење и вежбање на трите чекори за спро-
тивставување на негативниот притисок од врсниците. 
Цитат: Дали е некој паметен се гледа од неговите одго-
вори. Дали е мудар се гледа од неговите прашања.

Нагиб Махфуз, добитник на Нобеловата 
награда за литература во 1988 година.

На почетокот на часот прашајте ги учениците што мислат
дека значи овој цитат. Што е важно во врска со поставува-
њето прашања? Зошто може да биде корисно поставува-
њето прашања кога пријателите бараат од вас да се
вклучите во некоја активност? По кратка дискусија, ука-
жете дека понекогаш е неопходно да го провериме она
што го предлагаат другите поставувајќи прашања.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Претставете го концептот на надворешен притисок
Потсетете ги учениците дека на претходниот час ги пре-
познаваа внатрешните притисоци. Денес ќе истражуваат
еден вид надворешен притисок: притисокот од врсниците.

Кажете им на учениците да ви дадат пример на пози-
тивни активности кои може да ги предложат врсниците.

Примери: заедничко учење, помагање некому, зачлену-
вање во клуб или тим.

Потоа побарајте од учениците примери на негативни ак-
тивности.

Примери: бегање од часови, уништување имот, кршење
на правилата.

Прашајте ги учениците како групите понекогаш вршат
притисок врз своите членови да се приклонат, односно да
го прават истото што го прават другите членови на гру-
пата. Дали мислат дека е тоа конструктивен и деструкти-
вен притисок?

Забелешка: Имајте предвид дека сите групи не се исти
и дека видот на притисокот често зависи од тоа дали
групата ги прифаќа индивидуалните разлики или ин-
систира на тоа, на пример, секој да носи облека од одре-
дена марка.

НОВИ ЗБОРОВИ
надворешен 
притисок: прити-

сокот од врсниците и
од други.
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Истакнете дека пријателите понекогаш бараат од нас да
правиме нешто заедно. Меѓутоа, ако некој рече: „Ајде
денес да останеме после училиште“ - тоа може да значи
дека таа личност сака да игра фудбал во дворот, или да
скрши прозорец. Не треба да се согласиме пред да дозна-
еме каква намера има.

Објаснете дека денес и на следниот час учениците ќе ги
учат и ќе ги вежбаат трите чекори кои ќе им помогнат да
одлучат дали да го прифатат предлогот на пријателот
или да не го прифатат.

2. Објаснете ги трите чекори на техниката ПИЗ
Учениците нека ве следат во своите работни листови Ба-
рајте информации додека вие ги поминувате чекорите
истакнати на таблата:

Поставувај прашања

Поставете прашање за да знаете во што се впуштате.
Треба да ги знаете, или да ги дознаете следниве информа-
ции (од картичките Дали мојата одлука ќе ме доведе во
неволја?):

• Дали е во согласност со законот, училишните или се-
мејните правила, или со верското учење?
• Дали е штетно за мене или за другите?
• Дали ќе го разочара моето семејство или други возрасни
кои се важни за мене?
• Дали е тоа погрешно?
• Дали јас би бил повреден или тажен ако некој ми го на-
прави тоа мене?

Избори се за себе

Ако одговорот на кое било од овие прашања е „да“, ва-
шиот одговор на притисокот од врсниците е „не“. Вашите
постапки треба да бидат во согласност со вашето расуду-
вање и донесувањето мудри одлуки.

Знај ги опциите кои се позитивни за тебе

Бидете подготвени место оваа да предложите некоја пози-
тивна активност. Ако личноста не го прифати вашиот
предлог, свртете се и заминете. Можеби подоцна таа ќе ви
се приклучи во позитивната активност.

3. Вежбајте ја примената на чекорите на
техниката ПИЗ

Учениците нека се преправаат дека некој им дал боја во
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спреј. Тој некој ви кажува: „Ајде да направиме уметничко
дело!“ Учениците нека дадат примери за секој чекор во
рамки на процесот на поставување прашања.

Поставувај прашања

Примери:

• Какво уметничко дело?
• Каде би го правеле тоа?
• Кој рече дека смееме да го направиме тоа?

Одговорете на прашањата на учениците имајќи предвид
дека сте предложиле цртање на училишниот ѕид.

Избори се за самиот себе

Учениците ќе бидат речиси сигурни дека тука нешто не е
во ред. Прашајте ги на кој начин можат да одбијат да
учествуваат.

Примери:

• Не, не ми се прави тоа. Ќе направиме хаос.
• Не. Моите би ме казниле до крајот на животот!
• Не, и двајцата ќе бидеме во неволја.

Знај ги опциите кои се позитивни за тебе

Учениците нека предложат наместо оваа некоја пози-
тивна активност.

Примери:

• Како би било место тоа да играме кошарка?
• Ајде да одиме кај мене да слушаме музика.

Нагласете дека ако другата личност инсистира на нега-
тивната активност, учениците треба да се свртат и да за-
минат, доколку е тоа можно и безбедно. Истакнете дека,
ако од самиот почеток е очигледно дека таквата актив-
ност може да предизвика проблеми, учениците може да
кажат „не“ и без поставување прашања. Во други ситуа-
ции одговорите на нивните прашања може да разјаснат
дека активноста е здрава и позитивна. Тогаш може да се
каже „да“.

За да се подготвите за ВЕЖБАЊЕ, учениците нека на-
бројат колку што е можно повеќе позитивни активности.
Напишете ги на поголем лист хартија.
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1. Учениците го вежбаат првиот чекор од
техниката ПИЗ: Поставување прашања

Кажете им на учениците дека сега ќе ги вежбаат трите че-
кори од техниката ПИЗ. Поделете ги во групи од по че-
тири ученика и секоја група нека определи кој ќе биде
записничар. Прочитајте на глас еден од следниве при-
мери и прилагодете го на своите ученици.  Секоја група
нека напише две или три прашања кои ќе ѝ помогнат да
открие дали предложената активност ќе ја доведе во не-
волја.

Важно: Немојте да барате модел на негативно однесување.

Примери:

• Може ли да ја видам твојата домашна задача?
• Ќе дојдеш ли кај мене после училиште?
• Сакаш ли да правиме нешто вечерва?
• Дали сакаш да одиме на забава?
• Ајде да одиме до продавницата на аголот.
• Дали се твоите дома?
• Имаш ли пари?
• Дали сакаш да одиме да се возиме со брат ми со него-
виот автомобил?
• Дали ти е здодевно?
• Сакаш да правиме нешто забавно?
• Ајде да одиме во кино. Мојот другар работи таму.
• Гледам дека се на распродажба оние очила кои ги са-
каше. Сакаш да ти ги земам?
• Дали сакаш да дојдеш вечерва додека чувам деца?
• Ајде да се забавуваме по телефон!

Групите на смени нека ви поставуваат прашања, но нека
не се повторуваат. Одговорете само на она што прашу-
ваат, како во следниот пример:

Наставникот: Еј, дај ми да ја видам твојата домашна работа!

ПРВ ЧЕКОР: ПОСТАВУВАЊЕ ПРАШАЊА

Првата група: Зошто ти е потребна?

Наставникот: Ми требаат само неколку одговори што не
ги знаев.

Втората група: Не ја напиша домашната задача?

Наставникот: Го напишав поголемиот дел. Дај ми само да
ја видам твојата.
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2. Учениците го вежбаат вториот чекор: 
Избори се за самиот себе

Прашајте ги учениците дали мислат дека одредена ситуа-
ција ќе предизвика проблем. Ако е така, како би можеле
да се изборат за самите себе и за своите сопствени вред-
ности? Како можат да кажат „не“ на негативниот прити-
сок од врсниците? Побарајте од секоја група да смисли два
или три начини и да им ги презентира на другите.
ВТОР ЧЕКОР: ИЗБОРИ СЕ ЗА САМИОТ СЕБЕ
Примери:
• Не, тоа е мамење. Мамењето не е во ред.
• Не, наставникот ќе дознае и двајцата ќе бидеме во не-
волја.

3. Учениците го вежбаат третиот чекор: 
Знај ги опциите кои се позитивни за тебе

Како трет чекор понудете им на учениците друга актив-
ност од списокот.
ТРЕТ ЧЕКОР: ЗНАЈ ГИ ОПЦИИТЕ КОИ СЕ ПОЗИТИВНИ
ЗА ТЕБЕ
Пример:
• Морам на час, но можеме некој друг ден оваа недела да
ја пишуваме домашната задача заедно после часовите.
Нагласете дека, ако другата личност инсистира да про-
должи со негативната активност, треба да се свртат и да
заминат, доколку е можно.
Повторете го процесот со колку што можете ситуации.
Дајте ѝ на секоја група коментар на нејзините прашања и
одбивања.

4. Групите го пополнуваат работниот лист Вежбање
на техниката ПИЗ (незадолжителна активност)

Организирајте групи од по три ученика и замолете ги уче-
ниците да го отворат работниот лист Вежбање на техни-
ката ПИЗ во книгата Промени и предизвици. Побарајте да си
помогнат едни на други да ги пополнат работните лис-
тови. Секој ученик треба да употреби друга ситуација.
Потоа секоја група нека искористи една од ситуациите да
направи скеч преку кој ќе ги покаже чекорите за техни-
ката ПИЗ.
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В Е Ж Б А  

Важно: Нагласете дека во секој скеч вие ќе ја играте
улогата на личноста која предлага потенцијално нега-
тивна активност.

Допуштете им на групите да вежбаат, а потоа да ги пре-
зентираат своите скечеви пред другите додека вие пред-
лагате негативна активност. После секој скеч побарајте од
публиката да го уочи начинот на кој групата ги корис-
тела чекорите. Кои прашања ги поставувала за да собере
повеќе информации и слично?

Ако имате соодветна опрема, разгледајте ја можноста да
ги снимате скечевите, така учениците ќе имаат можност
да ги гледаат и да разговараат за она што се случило.

Факултативна активност: Учениците нека ги пополнат
дома работните листови и нека ги донесат во училиште
каде што ќе работат на своите скечеви во мали групи. За
ова ќе биде потребен дополнителен час.

5. Резимирајте го часот
Истакнете дека чекорите на техниката ПИЗ се вредно
средство за спротивставување на негативниот притисок
од врсниците и за избегнување на активности кои често
предизвикуваат проблеми. Кажете им на учениците да не
се грижат ако процесот во овој момент им изгледа не-
обично. Оставете дополнително време за вежбање во
текот на курсот и вежбајте секогаш кога имате можност.

Завршни прашања
• Опишете му на вашиот партнер барем две ситуации во
кои сте можеле да ја употребите техниката ПИЗ.
• Зошто е тешко да се поставуваат прашања во потен-
цијално негативна ситуација?
• Што мислите дека вашите пријатели би одговориле на
овие прашања? Што би можеле да кажете кога некој би ве
прашал: „Зошто поставувате толку многу прашања?“
• Наведете некои од начините за постапување во ситуација
кога вашиот позитивен предлог наидува на одбивање.
• Кој чекор од техниката ПИЗ би требало да го извежбате за
да ја олесните неговата примена? Кажете му на вашиот
партнер (сите заедно разговарајте за можноста за спроведу-
вање на потребните вежби).



  5 минутиП Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Учениците нека го опишат начинот на кој некој на нивна
возраст би можел да ги употреби трите чекори на техни-
ката ПИЗ. Нека напишат дијалог во кој една личност
предлага активност а другата поставува прашања за да
утврди дали активноста ќе предизвика проблеми, и од-
бива да учествува ако изгледа негативно.

Пред следниот час учениците нека ја прочитаат статијата
од Барбара Фаренхорст  Како да одлучите да бидете
пријател каков што вие би посакале. Исто така, како до-
машна работа може да дадете некои или сите прашања.
Ако сакате, учениците можат во текот на осмиот час да ја
прочитаат статијата на глас, или да ја читаат во мали
групи. Во материјалот „Наставни стратегии“ се наоѓаат
конкретни предлози.
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Лекција 4, час 5
ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО СЕ 
ПОТРЕБНИ ДВАЈЦА

Денешниот
цитат е: 

„Не ни е толку
потребна помош

од пријателите
колку што ни е
потребно да би-
деме сигурни во
нивната помош
тогаш кога ни е

потребна.”
Епикур

Н А  О В О Ј  Ч А С

Денешниот разговор за статијата на Барбара Фаренхорст
претставува утврдување на повеќето клучни концепти
презентирани во четвртата лекција.

Цел на часот
Разговор за начините за зајакнување на пријателството и
за спротивставување на негативниот притисок од врсни-
ците.

Активности
Учениците ќе:

1. ги препознаат концептите од лекцијата кои се дел од
статијата; и
2. ја објаснат важноста на создавање и јакнење на кон-
структивни и позитивни пријателства.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

• Статија Како да одлучите да бидете пријател каков што
вие би посакале

О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ја на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Разговор за начините за зајакнување на
пријателството и за спротивставување на негативниот
притисок од врсниците.
Цитат: Не ни е толку потребна помош од пријателите
колку што ни е потребно да бидеме сигурни во нивната
помош тогаш кога ни е потребна.

Епикур, старогрчки филозоф
На почетокот на часот прашајте ги учениците дали мис-
лат дека денешниот цитат е точен. Зошто е важно „да би-
деме сигурни во помошта“ на пријателите? Авторот на
овие зборови живеел пред повеќе од 2.200 години. Ако тие
биле вистинити уште тогаш, што ни говори тоа за
пријателството?
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НОВИ ЗБО-
РОВИ

егоистично: фокуси-
ран на себе; заинтере-
сиран само за себе
манипулативно: да се
употреби или про-
мени поради оствару-
вање на своите цели

В Е Ж Б А  

Во статијата Како да одлучите да бидете пријател каков
што вие би посакале Барбара Фаренхорст  нуди корисни
совети за пријателството. Побарајте од учениците да ја
уочат главната порака на статијата. Продолжете ја диску-
сијата користејќи некои или сите следни прашања. Дода-
дете други прашања за кои мислите дека се важни.
Вклучете што поголем број ученици во давањето  одго-
вори.

Забелешка: Проверете дали има непознати зборови,
како што се манипулативно и егоистично, за да можат
сите ученици да ја разберат статијата.

ПРАШАЊА ЗА ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ
1. Кои се трите „кошници“ со одлуки за пријателството?
Зошто се тие толку важни?
2. Како авторката го дефинира притисокот од врсниците?
Зошто смета дека притисокот  од врсниците станува про-
блем?
3. Што подразбира авторката под „себеоткривање“ во
пријателството?
4. Зошто е потребно да им даваме на другите за да стек-
неме пријатели?

ПРАШАЊА ЗА ТОЛКУВАЊЕ
5. Зошто мислите дека врсниците понекогаш вршат

притисок едни на други да направат  нешто што може да
ги доведе во неволја?

6. Кои се предностите на донесување одлуки врз основа
на сопствени најдобри  процени, а не врз основа на при-
тисок од врсниците?

7. Зошто мислите дека Барбара Фаренхорст пишува
дека „вистинското пријателство е  речиси спротивно на
попуштањето под негативниот притисок од врсниците“?

8. Кои аспекти на пријателството се важни, и зошто е
потребно да се заштитат и да се  поддржат?

ПРЕДИЗВИК
Побарајте од учениците да размислат и да се сетат кои се
предностите доколку имаме добар пријател со различни
интереси и способности, кој е неколку години помлад
или постар, од спротивниот пол, кој доаѓа од различна
култура или религија, и слично. Учениците нека  работат
индивидуално или во групи и нека наведат некои од
предностите.
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В Е Ж Б А  

Завршни прашања
• Наведете барем две причини поради кои е важно да се
знае како се создаваат и се јакнат позитивните пријател-
ства. Кажете му на вашиот партнер.
• На кој начин предлозите на авторката за спротивставу-
вање на притисокот од  врсниците се слични на она што
го научивте во оваа лекција? Како се разликуваат?
• Како статуата во Гана би можела да им помогне на мла-
дите да го разберат пријателството?

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Во статијата, статуата во Гана претставува пријателство.
Размислете за визуелен симбол кој за вас претставува
пријателство. Напишете нешто за него и, ако е можно, на-
цртајте го.
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Лекција 4, час 6
РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТИТЕ
МЕЃУ ПРИЈАТЕЛИТЕ

Денешниот
цитат е: 
„Најубавиот дел
од пријателството
е кога пријате-
лите ќе откријат
дека  можат да
растат одвоено а
да не се разделат.”
Елизабет Фоли

На денешниот час учениците учат за тоа дека конфлик-
тот е дел од зближувањето. Тие вежбаат  решавање на
проблемите во односите со врсниците користејќи го при-
стапот РЕШЕНИЕ, кој се базира на јасна и директна ко-
муникација.

Цел на часот
Учење и вежбање конструктивни начини за решавање
на конфликтите меѓу пријателите.

Активности
1. Да се објасни зошто конфликтот меѓу пријатели е

неизбежен.
2. Да се опишат чекорите на пристапот РЕШЕНИЕ.
3. Да се вежба употребата на пристапот РЕШЕНИЕ во

решавање на конфликтот.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

- Работен лист РЕШЕНИЕ
- Работен лист Потсетување

Напишете ги на поголем лист хартија чекорите на при-
стапот РЕШЕНИЕ.

Н А  О В О Ј  Ч А С
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О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ја на таблата целта на часот и
денешиот цитат.

Цел на часот: Учење и вежбање конструктивни начини
за решавање на конфликтите меѓу пријателите.

Цитат: Најубавиот дел од пријателството е кога
пријателите ќе откријат дека  можат да растат одвоено
а да не се разделат.

Елизабет Фоли, писател
На почетокот од часот побарајте од учениците да го ко-
ментираат цитатот. Резимирајте ја дискусијата, укажу-
вајќи дека ние може да се разликуваме на многу начини, а
сепак и понатаму да останеме пријатели. Прашајте: „Како
нашите разлики и независност всушност ги зајакнуваат
нашите односи?“ Погрижете се „разликите“ и понатаму
да рефлектираат позитивен и здрав животен стил.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Испитување на причините зошто конфликтот
е дел од пријателството

Прашајте ги учениците дали имале несогласувања или
конфликти со пријателите. Уочете им дека е тоа неиз-
бежно, дури и во блиските пријателства. Учениците нека
наведат причини зошто конфликтот е составен дел од
пријателството. Нека набројат ситуации кои би можеле да
доведат до кавга или конфликт меѓу пријателите. Напи-
шете ги на таблата.

Примери:

• Твојот најдобар пријател нашол нов пријател и ти се
чувствуваш запоставено.
• Му ја позајмуваш омилената маица на пријателот и тој
ти ја враќа после неколку  недели валкана и искината.
• И ти и твојот најдобар пријател сакате да се кандиди-
рате за претседател на  одделенската заедница.
• Ти и твојот пријател сакате да одите заедно на некоја ак-
тивност. Меѓутоа, сакате  различни активности кои се за-
кажани во исто време.
•Твојот пријател секој ден доаѓа кај тебе после училиште.
Сакаш повеќе слобода за да  поминуваш време и со други.
• На тебе и на твојот пријател ви се допаѓа иста личност.



2. Претставете го пристапот за решавање на
проблемите РЕШЕНИЕ.

Објаснете дека пристапот РЕШЕНИЕ помага да се избег-
нат лутењето и повредувањето, до кои може да дојде во
овие ситуации. Овој метод помага да се разрешат пробле-
мите и да се зајакнат пријателствата. Истакнете го вашиот
список од шест чекори:

Р – Изразете го проблемот така како што го гледате;

Е - Оставете простор за различни мислења;

Ш – Набројте ги можните решенија заедно (нагласете
дека нелегалните или штетните решенија нема воопшто
да се разгледуваат);

Е - Ставете вето на ситуации кои се неприфатливи за
некој од учесниците (ако сите се неприфатливи за некого,
вратете се и смислете уште некои можни решенија);

Н - Проценете ги преостанатите решенија; 

и 

Е – Направете го она што е најприфатливо за сите.

Илустрирајте го процесот со следниов пример, или со
некој друг пример релевантен за вашите ученици.

Пример:

Во сабота попладне Ема и Јована обично прават нешто за-
едно. Оваа сабота Ема сака да оди во кино, а Јована сака
да оди кај еден другар на пица. Ема мисли дека Јована
постојано „прави по нејзино“. Јована мисли дека Ема е
тврдоглава. Само што не се скарале.

Покажувајте ги чекорите на цртежот додека разговарате
за нив.

Р - Изразете го проблемот така како што го гледате.

Ема: Мора да одиш со мене во кино! Цела недела чекам да
го видам тој филм.

Е - Оставете простор за различни мислења.

Јована: Но, јас сакам да одам кај Koлја на пица. Таму ќе
има многу деца од училиште.

Ш - Набројте ги можните решенија заедно.

1. Ема може да го гледа филмот со некој друг, а Јована да
оди кај Koлја.
2. Тие би можеле заедно да го гледаат филмот, а да не
отидат на пица. 177

П О В Р З У В А Њ Е  

Објаснете им на
учениците дека
постапката за ре-

шавање на проблемите
може да се разликува во
други култури. На при-
мер, учесниците би мо-
желе да спроведат некој
вид официјална цере-
монија пред да поразго-
вараат за решението. Во
некои култури кон-
фликтот помеѓу две
личности се проширува
и на нивните семејства
и тие учествуваат во из-
наоѓање на решението.
Поттикнете доброволци
да го опишат начинот
на кој во нивните сре-
дини се решаваат кон-
фликтите.
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П О В Р З У В А Њ Е  

3. Тие би можеле да одат заедно на пица, а да не го гле-
даат филмот.
4. Тие би можеле да го гледаат филмот пред или после
пицата кај Koлја.

Ставете вето на ситуации кои се неприфатливи за некој
од учесниците. 
Првото решение не е прифатливо за двете девојчиња. Вто-
рото решение е неприфатливо за Јована, а третото е не-
прифатливо за Ема (ако сите решенија се неприфатливи
било за Јована било за Ема, би требало да се вратиме чекор
назад и да смислиме уште некое од можните решенија).
Проценете ги преостанатите решенија.
Остана четвртото решение. Тие знаат кога се дава филмот
и решаваат да одат во кино после пицата кај Koлја.
Направете го она што е најприфатливо за сите.
Супер си поминуваат кај Koлја и сите деца одат со нив во
кино.
Прашајте ги учениците дали мислат дека овој пристап е
фер за двете девојчиња. Откако решението е  спроведено,
потребно е учесниците да направат процена дали ус-
пеало. Дали учениците мислат дека на Ема и на Јована ќе
им биде мило што го избрале ова решение за разрешу-
вање на нивниот конфликт?
Факултативно: Ако пристапот РЕШЕНИЕ е премногу
сложен за учениците,  користете поедноставен метод: (а)
формулирајте го проблемот, (б) наведете можни реше-
нија, (в) пробајте едно за кое мислите дека ќе успее, и (г)
ако тоа не функционира, пробајте го следното.

В Е Ж Б А  

1. Партнерите вежбаат примена на овој метод
Изберете еден од наведените конфликти и дефинирајте
две гледишта. Поделете ги учениците во парови и нека ги
отворат работните листови РЕШЕНИЕ во своите книги
Промени и предизвици. Секоја личност ќе претставува една
страна во конфликтот. Оставете им десетина минути на
паровите да поминат низ конфликтот користејќи ги
своите работни листови.
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В Е Ж Б А  

Спојте ги паровите во групи од по четири ученика и меѓу
себе нека ги поделат своите решенија. Потоа неколку па-
рови нека одглумат различни решенија.

2. Поминете низ различни начини на решавање
на конфликтите

Поканете ги  учениците да предложат други позитивни
начини на кои би можел да се разреши конфликтот. Раз-
говарајте за конфликти кои не би можеле да се решат со
помош на пристапот РЕШЕНИЕ. Во семејните кон-
фликти, на пример, решението на родителите не мора се-
когаш да биде прифатливо за детето. Меѓутоа, кога се
користи меѓу пријатели, пристапот РЕШЕНИЕ може да
помогне никој не биде повреден а пријателството да
зајакне.

3. Резимирајте го часот
Побарајте од учениците повторно да го прочитаат цита-
тот што беше претставен на почетокот на часот. Како ин-
формациите што ги научија и ги вежбаа на овој час ја
поддржуваат оваа изјава? Поканете ги учениците да пред-
ложат начини на кои цитатот може да се прилагоди на
нивните идеи за пријателство и за решавање на пробле-
мите со заемно уважување.

Завршни прашања
• Кои се придобивките од користењето на овој пристап за
решавање на конфликтите меѓу пријателите?
• Зошто е важно да се изнесе проблемот од вашата точка
на гледање?
• Зошто е корисно да се размисли и да се најдат колку
што е можно повеќе позитивни решенија?
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180

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Кажете им на учениците да се сетат на една личност која
ја ценат како пријател. Нека ги запишат примерните осо-
бини и карактеристики на оваа личност. Потоа нека на-
пишат краток текст или песна што го опишува она на
коешто тие сакаат да се сетат за оваа личност ако некогаш
се најдат во конфликт.

Промени и предизвици
Учениците нека ги пополнат своите работни листови
Потсетување за да се навратат на некои прашања во врска
со пријателството од првиот час. Следниот час оставете
доволно време за  разговор за нивните одговори.
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Лекција 4, тестови
ЦЕЛИ И ОДГОВОРИ

Тестовите во рамките на лекцијата се состојат од неколку работни листови кои
можат да бидат копирани. Секој работен лист ја тестира главната цел на лек-
цијата. Следуваат цели за секој дел од лекцијата и за часот на кој се однесуваат.
Дадени се одговори и поени.

Делови од тестот може да се користат самостојно или во комбинација на раз-
лични начини:
• Како пред и пост-тест за лекцијата за да се оцени знаењето или напредокот на 
учениците.
• Како тест за лекцијата, за биде утврдено нивото на знаење кај учениците.
• Како дијагностичка алатка, со цел да се утврдат индивидуалните и групните 
предности и слабости.
• Како квиз.
• Како дополнителна задача во училиштето или како домашна задача.

Покрај тоа, некои делови од тестот се погодни да се користат како активности
за утврдување на материјалот, критичко размислување и за пишување во рам-
ките на основната настава. Забелешките на маргините од планот на часот ука-
жуваат кога и на кој начин најдобро може да се искористат делови од тестот.

Задолжително прочитајте го делот за евалуација и оценување во рамките на
материјалот „Наставни стратегии“, во кој постои опис на тестовите и инструк-
ции за нивна употреба.

1. Можни одговори: искреност, грижа, лојалност, чесност,
хумор, прифаќање, доверба итн.; причините ќе се разли-
куваат (дајте по еден поен за секоја карактеристика и по
два поена за причина).

2. Одговорите ќе се разликуваат. 

Можни точни одговори 6

Преодна оценка 5

Можни точни одговори 3

Преодна оценка 3

ТЕСТ А (ЧАС 1)

Цел: Препознавање на карактеристиките на пријателството.
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1. Можни одговори: кога имаме позитивни односи
имаме и некој со кој можеме да разговараме, да го поми-
нуваме времето заедно, да нè поддржува и да ни помага
да растеме; позитивните односи ни овозможуваат блис-
кост со некој со кој имаме нешто заедничко.

2. Можни одговори: да се разговара за проблемот и да се
обидете со позитивна промена; да се прекине односот; да
се поминува што помалку време со таа личност; да ѝ се
каже на таа личност дека сме загрижени поради тој про-
блем. 

Можни точни одговори 4

Преодна оценка 3

Можни точни одговори 3

Преодна оценка 2

ТЕСТ  D (ЧАС 2)
Цел: Разликување на позитивните и на негативните односи и објаснување како
да ги промениме или да ги избегнеме негативните.

Ситуациите ќе се разликуваат. Можни негативни пораки:
ништо нема да се случи ако го направам тоа само еднаш;
јас го заслужувам тоа; сакам да се вклопам; нема да им се
допаднам. Можни позитивни пораки: сакам да ги почи-
тувам правилата на моите родители; не ми требаат
пријатели кои вршат притисок врз мене; не мора да се
поведувам по другите; не сакам да го прекршам законот;
знам дека тоа е погрешно.

(Дајте по два поена за ситуација и по еден поен за секоја
порака).

Можни точни одговори 8

Преодна оценка 6

ТЕСТ  Е (ЧАС 3)
Цел: Препознавање на ситуации кои може да доведат до негативен „внатрешен
притисок“ и објаснување како да се спротивставиме на овој притисок.

1. Поставете прашања, кажете „не“, препознајте ги пози-
тивните можности.

2. Одговорите ќе се разликуваат, но треба да ги покажат
трите чекори на техниката ПИЗ.

3. Можни одговори: прашајте ја сестрата за дозвола; одлу-
чете се за активност за која не е потребен скејтборд; одете
дома и земете ги своите скејтборди. 

Можни точни одговори 3
Преодна оценка 3

Можни точни одговори 3
Преодна оценка 3

Можни точни одговори 2
Преодна оценка 2

ТЕСТ  F (ЧАС 4)
Цел: Опишување на трите чекори со чија помош се одбива притисокот од врсниците.
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1. Одговори: ставете вето на ситуациите кои се неприфат-
ливи за некој од учесниците; проценете ги преостанатите
решенија; направете го она што е најприфатливо за сите.

2. Можен одговор за првиот чекор: Рече дека ќе дојдеш со
мене. Навистина ми се оди, ама не сакам да одам сам.

Можен одговор за вториот чекор: Жал ми е. Заборавив
дека концертот е вечерва.

Можни одговори за третиот чекор: Сашо би можел да ос-
тане дома; Мишо би можел да му каже на другарот дека
не му се оди во кино; Сашо би можел да го замени биле-
тот за некој друг ден; Сашо би можел да оди со некој
друг.

Можни одговори за четвртиот чекор: Сашо би можел да
остане дома; Сашо би можел да го замени билетот за
некој друг ден.

Одговор за петтиот чекор: Учениците треба да ги проце-
нат преостанатите можности.

Одговор за шестиот чекор: Учениците треба да покажат
дека ја спровеле можноста која е прифатлива и за Сашо и
за Мишо (Дајте по два поена за секој чекор, освен за тре-
тиот кој вреди четири поени).

Можни точни одговори 3

Преодна оценка 3

Можни точни одговори 14

Преодна оценка 12

ТЕСТ Е (ЧАС 6 )
Цел: Опишете ги чекорите РЕШЕНИЕ за решавање на проблемите.
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Лекција 4, Тест А (час 1 и 2)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _________________________________ ДАТУМ: _______________

Цел: Препознавање на карактеристиките на пријателството.

1. Напишете две карактеристики на добар пријател и зошто мислите дека секоја
од нив е важна.

Карактеристика 1:

Зошто е важна:

Карактеристика 2:

Зошто е важна:

2. Објаснете барем три причини зошто пријателството е важно за вас.

а.

б.

в.
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Лекција 4, Тест Г (час 2)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: __________________________________ ДАТУМ: _______________

Цел: Разликување на позитивните и на негативните односи и објаснување како
да ги промениме или да ги избегнеме негативните. 

1. Напишете четири причини поради кои луѓето воспоставуваат позитивни
односи.

а.

б.

в.

г.

2. Напишете три начини како негативниот однос да се промени или да се
прекине.

а.

б.

в.
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Лекција 4, Тест  Д (час 3)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: __________________________________ ДАТУМ: _______________

Цел: Препознавање на ситуации кои може да доведат до негативен „внатрешен
притисок“ и објаснување како да се спротивставиме на овој притисок.

Опишете ситуација во која младата личност може да чувствува негативен
внатрешен притисок. Напишете три негативни внатрешни пораки кои може да
си ги пренесе во таа ситуација. Потоа напишете три позитивни внатрешни
пораки кои би ги поништиле негативните.

Ситуација:

Негативни внатрешни пораки

1. 

2.

3.

Позитивни внатрешни пораки

1. 

2.

3.
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Лекција 4, Тест Ѓ (час 4)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: __________________________________ ДАТУМ: _______________

Цел: Опишување на трите чекори со чија помош се одбива притисокот од
врсниците.

1. Напишете три чекори во процесот ПИЗ за да кажете „не“.

П -

И -

З -

2. Замислете дека седите пред куќата со другарите и тие одлучуваат да го
позајмат скејтбордот на вашата сестра без прашање. Користете го процесот ПИЗ
да опишете како би ја решиле оваа ситуација.

П -

И -

З -

Искористете ја ситуацијата опишана во второто прашање и наведете уште две
дополнителни позитивни можности место позајмувањето на скејтбордот без
дозвола.

а.

б.
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Лекција 4, Тест Е (час 6)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: __________________________________ ДАТУМ: _______________

Цел: Опишете ги чекорите РЕШЕНИЕ за решавање на проблемите. 

1. Напишете ги последните три чекори во рамките на процесот РЕШЕНИЕ.

Чекор 1 – Изразете го проблемот онака како што го гледате.

Чекор 2 - Оставете простор за различни мислења.

Чекор 3 – Набројте ги заедно можните решенија.

Чекор 4. -

Чекор 5 -

Чекор 6. -
2. Објаснете како Сашо и Мишо би можеле да го употребат пристапот РЕШЕНИЕ
во следнава ситуација.
Сашо ги сочувал парите кои ги заработил и купил билет за концертот на својот
омилен бенд. Мишо му рекол дека ќе оди со него, ама на денот на концертот
Мишо споменува дека вечерта ќе оди во кино со некој другар.
Чекор 1 - Изразете го проблемот онака како што го гледате.

Сашо:
Чекор 2 - Оставете простор за различни мислења.

Мишо:
Чекор 3 - Набројте ги заедно можните решенија.

a.

б.

в.

г.
Чекор 4. (чекор што го наведовте во првото прашање) - Наведете уште две
однесувања кои се прифатливи за Мишо и Сашо.

а.

б.
Чекор 5. (чекор што го наведовте во првото прашање)
Чекор 6. (чекор што го наведовте во првото прашање)





ЈАКНEЊЕ 
НА СЕМЕЈНИТЕ ОДНОСИ

Лекција 5
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Лекција 5, час 1
ПРИМЕНА НА ВЕШТИНИТЕ ДОМА
1. ДЕЛ

Н А  О В О Ј  Ч А С

Целта на првиот и вториот час е учениците да размислат
за вештините што ги научија и да испробаат нови начини
за да придонесат на други, особено на своите семејства.

На првиот час учениците работат во групи подготвувајќи
петминутни презентации на начините на кои можат да
ги искористат своите нови „вештини за адолесценција“
надвор од училиштето. На вториот час презентацијата ќе
се изведе пред целиот клас.

Цел на часот
Препознавање начини како да се употребат надвор од
училиштето вештините научени во програмата.

Активности
Учениците ќе:

1. ги идентификуваат вештините што ги научиле во
текот на програмата а кои можат да  им користат дома и
на други места;

2. работат во група за да утврдат како да ги користат
овие вештини надвор од  училиштето, особено дома; и

3. опишат како да се користат овие вештини дома.
Материјали и подготовка

• Промени и предизвици
-  Работен лист  Планирање проект во групи

• Поголем лист хартија
• Маркер
• Материјал за постер и цртање

Организирајте ги учениците во шест групи, водејќи
сметка вештините со кои владеат да бидат што порамно-
мерно распоредени. Напишете ги имињата на членовите
од секоја група на хартијата.

Денешниот
цитат е:
„Ако во себе

имате само една
насмевка, дајте им

ја на луѓето што
ги сакате. Немојте
дома да бидете на-
муртени а кога ќе

излезете надвор
да им се насмевну-

вате на непоз-
нати.“

Маја Анџело
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О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ја на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Препознавање начини како да се употре-
бат надвор од училиштето вештините научени во про-
грамата.

Цитат: Ако во себе имате само една насмевка, дајте им
ја на луѓето што ги сакате. Немојте дома да бидете на-
муртени а кога ќе излезете надвор да им се насмевну-
вате на непознати.

Маја Анџело, писател

На почетокот на часот прашајте ги учениците каква врска
има овој совет со вештините и  знаењето што ги стекнаа
досега во рамките на програмата  Вештини за адолесцен-
цијата. Во резимето на дискусијата истакнете дека пока-
жувањето почит и уважување за другите започнува дома.
Без тоа, нашиот триножник бил прилично нестабилен. Во
текот на следните два часа ќе се занимаваме со секојднев-
ното вежбање на своите вештини дома.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Учениците набројуваат вештини што ги 
научиле во текот на програмата 
Вештини за адолесценцијата.
Учениците нека ги набројат вештините што ги научиле и
ги вежбале во текот на програмата  Вештини за адолес-
ценцијата. Напишете ги на хартија, користејќи ги нив-
ните формулации. Наведете ги учениците да ги
предложат следните вештини - ако сакате, додадете ги и
другите вештини кои ги поминавте за време на претход-
ните лекции.

• Укажување почит спрема себе и спрема другите.
• Уочување и уважување на сопствените вештини и спо-
собности.
• Одговорно постапување.
• Користење на вештините за добро слушање.
• Користење на „воздигнување“, наместо на „спуштање“.
• Учење на донесување здрави одлуки.
• Уочување и почитување на туѓите чувства.
• Учење на позитивно изразување и управување со емо-
циите.
• Спротивставување на притисокот од врсниците преку
ПРАШАЊА.
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П О В Р З У В А Њ Е  

• Употреба на чекори од програмата РЕШЕНИЕ за реша-
вање на конфликтот меѓу пријатели.
• Уважување на сопствените семејства, наследство, и на-
чините на кои нè поддржуваат.
Ученици нека согледаат кои вештини некој на нивната
возраст би можел да ги употреби дома или на други
места, надвор од училиштето, како што се: поширокото
семејство, црквата, организацијата на извидници, мла-
динските организации, тренинг, часови итн.

2. Учениците прават мапи на поими за неколку 
вештини.
Вклучете ги учениците во изработката на мапи на поими
за четири или пет вештини, вклучувајќи ги и местата каде
би можеле да се употребат и начините на кои може да се
практикуваат во секоја средина. Истакнете ги начините за
употреба на овие вештини дома.

Забелешка: Нагласете дека одредени вештини одгова-
раат во некои ситуации, но не сите. На пример, учени-
ците можат да го употребат процесот за решавање на
проблемот со помладите членови на семејството или на
состанокот на клубот, но не и со возрасните или со
други авторитети.

В Е Ж Б А  

1. Претставете ја работата во групи
Објаснете им на учениците дека денес во групи ќе раз-
мислуваат за начините на кои личностите на нивна воз-
раст може да ја вежбаат употребата на вештините дома
или во некоја друга средина. Следниот час секоја група ќе
има по пет минути да ги презентира своите идеи пред
другите преку скеч, рапување, поезија, постери, список на
корисни предлози, или на некој друг начин.

спротивставување 
на притисокот од

врсниците кај соседот

во трговскиот
центар

кажете „не“
ако тоа може да ве 
доведе во неволја



  5 минути
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Истакнете список на групите и побарајте од членовите на
секоја група да седнат заедно. Потоа зададете по една
вештина на секоја група, или нека си изберат сами некоја,
или напишете вештини на ливчиња хартија и секоја
група нека извлече по едно.

2. Учениците почнуваат планирање во групи
Групите нека го отворат работниот лист Планирање про-
ект во групи и нека ги следат чекорите за да ги започнат
своите проекти. Кажете им колку време имаат денес,
објаснете кои материјали им се на располагање за изра-
ботка на визуелни помагала, и потсетете ги дека за време
на следниот час ќе имаат по пет минути за своите презен-
тации.

Завршни  прашања
• Кажете му на својот партнер две промени кои можете да
ги очекувате ако сите  почнете да ги вежбате „вештините
за адолесценција“ дома и на други места.
• Како може заедничката работа во групи да ви помогне
подобро да се согласувате со  членовите на семејството
дома? Наведете ги на неколку одговори.

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Сите ученици нека размислат за она што го учат во рам-
ките на програмата Вештини за адолесценција. Наведете
една посебна вештина која би им била корисна ако ја
применат во семејството и која би била во согласност со
вредностите и очекувањата на семејството? Учениците
нека нацртаат цртеж (можеби стрип), или нека напишат
краток текст во кој ќе објаснат како можат да ги примену-
ваат овие вештини и што мислат дека членовите на се-
мејството би одговориле на нив.

Примена на вештините дома
Кажете им на учениците да изберат една вештина од кур-
сот (можеби онаа што ја опишаа во дневникот), да ја при-
менат дома и да дојдат утредента подготвени да поднесат
извештај за резултатите.
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Лекција 5, час 2
ПРИМЕНА НА ВЕШТИНИТЕ 
ДОМА – 2. ДЕЛ

Денешниот
цитат е:
„Свесни сме дека
обвинувањето и
расправиите ни-
когаш не ни пома-
гаат, и дека само
создаваат уште по-
голем јаз помеѓу
нас, и дека само
разбирањето, до-
вербата и љубовта
можат да помог-
нат да се менуваме
и да растеме.“
Thich Nhat Hanh

На вториот час групите ги изведуваат своите презента-
ции пред другите. Ако е можно, вашите ученици може
да ги подготват своите презентации пред нивните
врсници во другите класови или пред помладите деца.
Можете да ги снимате презентациите и да ги прикажете
на родителскиот состанок, „отворена врата“, или на
други состаноци.

Забелешка: Може да одвоите два часа за презента-
цијата на учениците.

Цел на часот
Препознавање на начините на кои ги користиме вешти-
ните научени во оваа програма надвор од училиштето.

Активности
Учениците ќе:
- работат во групи за да ги споделат специфичните на-
чини на кои може да ги користат вештините надвор од
училиштето, особено дома.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

- Работен лист Примена на вештините дома
Факултативно: видеокамера.

Н А  О В О Ј  Ч А С



35 минути

  5 минути
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О Т К Р И В А Њ Е  

В Е Ж Б А  

1. Групи ученици ја изведуваат својата 
презентација пред другите
Групите нека се сменуваат изведувајќи ги своите петми-
нутни презентации. Кажете им да го користат работниот
лист Примена на вештините дома за фаќање белешки. По
секоја презентација, побарајте доброволци од публиката
да го резимираат она што го виделе и она што им се до-

Напишете ја на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Препознавање на начините на кои ги ко-
ристиме вештините научени во оваа програма надвор
од училиштето.
Цитат: Свесни сме дека обвинувањето и расправиите ни-
когаш не ни помагаат, и дека само создаваат уште пого-
лем јаз помеѓу нас, и дека само разбирањето, довербата и
љубовта можат да помогнат да се менуваме и да растеме.

Thich Nhat Nanh, будистички монах

После куса дискусија, во резимето кажете дека понекогаш
ги обвинуваме другите кога се плашиме дека не сме во
право. Кога ќе се ослободиме од потребата „да бидеме во
право“ а другата личност „да не биде во право", ќе мо-
жеме навистина да ги доживееме меѓусебното почиту-
вање, поддршката и тимската работа. Ова станува основа
за разбирање, доверба и љубов, што ни помага да се мену-
ваме и да растеме.

Важно: Учениците често се борат против потребата да
бидат „во право“ во разговорите или во конфронта-
циите со членови на семејството. Утврдете дека распра-
виите помирно и попродуктивно завршуваат кога
учиме заедно, добро слушаме и комуницираме со дру-
гите со почит. Најдете поволна можност за утврдување
и примена на овој концепт.

Побарајте од учениците да споделат со својот партнер
што се случило кога на претходниот час избрале вештина
и ја употребиле дома. Потсетете ги учениците дека денес
нивните групи ќе презентираат нови начини за корис-
тење на вештините надвор од училиштето.

Можете да го ко-
ристите тестот D
со лекцијата 5 како
вежба за утврду-

вање на материјалот
после ВЕЖБАТА.
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паднало во секоја групна презентација. Ако е можно, сни-
мете ги презентациите со камера.

2. Резимирајте го часот
Побарајте од учениците да размислат за тоа како би мо-
желе да ги прилагодат овие идеи и да ги употребат во
нивните семејства. Објаснете им дека она што е добро за
едно семејство не мора да му одговара на некое друго, би-
дејќи семејствата комуницираат, се справуваат со емо-
циите, ги распределуваат одговорностите итн., на
различни начини. Потсетете ги учениците да ги почиту-
ваат и ценат овие разлики. Некои од нив претставуваат
традиција која се пренесува со генерации, додека други
претставуваат избор на културата. Сите се значајни.

Завршни прашања
• Кој има придобивки од примената на новите вештини
надвор од училиштето?
• Зошто нашите семејства ги заслужуваат нашите најдобри
вештини за слушање, справување со емоциите, покажу-
вање почит и слично? Кажете му на вашиот партнер.
• Како можеме помладите браќа и сестри да ги поттик-
неме да ги користат овие вештини?



  5 минути
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Водење на дневникот
Кажете им на учениците да размислат за една од вешти-
ните што ги развиле. Како влијае таа на нивните односи
со пријателите, на работата во училиштето и на семејниот
живот? Потсетете ги дека свеста за вештините кои ги раз-
виваме е едната нога на триножецот на самодоверба.
Нека напишат краток текст за таа одредена вештина и
нека објаснат на кој начин е корисна (или ќе биде ко-
рисна) за нив и за нивните семејства.

Промени и предизвици
Учениците нека одговорат на две прашања во работниот
лист Примена на вештините дома со родителот или со
друга возрасна личност.
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Лекција 4, тестови
ЦЕЛИ И ОДГОВОРИ

Тестовите во рамките на лекцијата се состојат од неколку работни листови кои
можат да бидат  копирани. Секој работен лист ја тестира главната цел на лекција.
Следуваат цели за секој дел од лекција и за часот на кој се однесуваат. Дадени се
одговори и поени.

Делови од тестот може да се користат самостојно или во комбинација на различни
начини:

• Како пред и пост-тест за лекцијата за да се оцени знаењето или напредокот на 
учениците.

• Како тест за лекцијата, за да биде утврдено нивото на знаење кај учениците.
• Како дијагностичка алатка, со цел да се утврдат индивидуалните и групните 

предности и слабости.
• Како квиз.
• Како дополнителна задача во училиштето или како домашна задача.

Покрај тоа, некои делови од тестот се погодни да се користат како активности за
утврдување на материјалот, критичко размислување и за пишување во рамките на
основната настава. Забелешките на маргините од планот на часот укажуваат кога
и на кој начин најдобро може да се искористат делови од тестот.

Задолжително прочитајте го делот за евалуација и оценување во рамките
на материјалот „Наставни стратегии“, во кој постои опис на тестовите и ин-
струкции за нивна употреба.

1. Одговорите ќе се разликуваат, но треба да покажат раз-
бирање на вештините научени во текот на програмата.

2. Одговорите ќе се разликуваат, но треба да покажат раз-
бирање на вештините научени во текот на програмата.

Можни точни одговори 4

Преодна оценка 3

ТЕСТ Г (час 1 и 2)

Цел: Препознавање на вештините научени во текот на оваа програма, кои ќе
бидат корисни дома и на други места.
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Лекција 5, тест Г, час 1 и 2

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: __________________________________ ДАТУМ: _______________

Цел: Препознавање на вештините научени во текот на оваа програма, кои ќе
бидат корисни дома и на други места.

1. Набројте три нови вештини што сте ги научиле и сте ги употребиле некаде на
друго место освен во училиште. Објаснете каде и кога сте ги употребиле.

a. Вештина:

Каде и како сум ја употребил/а:

б. Вештина:

Каде и како сум ја употребил/а:

в. Вештина:

Каде и како сум ја употребил/а:

2. Набројте уште две вештини кои досега не сте ги употребиле надвор од учи-
лиштето. Објаснете каде и како би можеле да ја употребите секоја од нив.

a. Вештина:

Каде и како би можел/а да ја употребам:

б. Вештина:

Каде и како би можел/а да ја употребам:





ПРАВИМЕ ЗДРАВ ИЗБОР

Лекција 6 
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Лекција 6, час 1.
ПОГЛЕД КОН ИДНИНАТА

Денешен
цитат:

„Нашите мисли
и постапки

денес ја
менуваат

нашата
утрешнина.“

Н А  О В О Ј  Ч А С

Иако младите адолесценти често ризикуваат, тие исто
така стануваат свесни дека нивното однесување може да
има краткорочни и долгорочни последици. Овој прв час
претставува вовед во лекцијата и ги поттикнува учени-
ците да ги уочат важните цели и евентуалните пречки за
нивно остварување, вклучително користењето дроги.

Пред овој час навратете се на 14 час, на кој учениците
споделуваат што научиле за значењето на одлуките за
здрав живот и некористењето штетни дроги. Одлучете
која можност ќе ја искористите на крајот на лекцијата.
Бидете подготвени да го објасните тоа на првиот час:
ВЕЖБА бр.4.

Цел на часот
Претставување на лекцијата и уочување на позитивните
цели и можните препреки за успешна адолесценција и
возрасна доба.

Активности
Учениците ќе:

1. наведат важни цели за адолесценцијата и возрасната
доба;
2. ги разгледаат можните пречки во остварувањето на тие
цели и
3. разговараат за врската меѓу пречките и користењето
дроги.
Клучен елемент на превенција: лична посветеност.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Воведна статија Правиме здрав избор
- Активност За почеток
• Празни картички (најмалку една за секој ученик)
• Задача Училиштен саем за здрави одлуки (опција 2)

Опција 2: Ископирајте (или ископирајте прилагодена
верзија) по еден примерок од задачата Училиштен саем за
здрави одлуки за секој ученик. 



  5 минути
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Н А  О В О Ј  Ч А С

Опција 1: Учениците споделуваат еден запис од својот днев-
ник за одделенската книга што се претставува на 14 час.

Опис: Кажете им на учениците дека на 13 час ќе изберат, ис-
копираат и украсат еден запис од дневникот за шестата лек-
ција за одделенската книга што ќе се претстави на 14 час.

Опција 2: Учениците организираат училиштен саем, на
којшто ќе имаат по две-три минути да го претстават својот
„производ“ што ги повикува младите на здрав живот без
дроги.

Опис: Пред првиот час прочитајте ја задачата Училиштен
саем за здрави одлуки. Ако е потребно, прилагодете ги проек-
тите за да одговараат на вашите ученици и училиште. Исто
така одлучете дали ќе ги повикате семејствата и членови на
заедницата. Направете по еден примерок од оригиналниот
или прилагодениот ресурсен лист за секој ученик.

Во текот на ВЕЖБАТА поделете ги задачите и разгледајте
ги со учениците. Одговорете на прашањата и дајте им не-
колку дена за да ви ги предадат своите планови за произ-
води и порака на одобрување. Повремено проверувајте
дали учениците работат на своите проекти. На 13 час е
предвидено време за завршување на проектот.

О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ги целта на часот и денешниот цитат
на таблата.

Цел на часот: Претставување на лекцијата и уочување
на позитивните цели и можните препреки за успешна
адолесценција и возрасна доба.
Цитат: Нашите мисли и постапки денес ја менуваат
нашата утрешнина. 
На почетокот на часот прашајте ги учениците што мислат
дека значи цитатот. По кратка дискусија, истакнете дека
денес ќе разгледуваат како нивните секојдневни ставови и
постапки можат да влијаат на нивниот животен пат како
адолесценти и возрасни.



25 минути

Детство
Aдолесценција

Возрасна 
доба
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НОВИ ЗБОРОВИ
без дрога: осло-
боденост од

влијанието на сите
штетни дроги
пречка: нешто што ни
се испречува на патот

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Нацртајте приказ на животниот пат на таблата.
Нацртајте хоризонтален пат на таблата и на почетокот
напишете детство, во средината адолесценција, а на
крајот возрасна доба. (Видете пример).

Истакнете дека секоја фаза од животот - детството, адо-
лесценцијата и возрасната доба - ја обликува нивната
личност. Ставовите и вредностите што ги развиваат, це-
лите што си ги поставуваат и постапките што ги избираат
како млади адолесценти влијаат на нивната способност да
создадат ситуација да им се случуваат добри работи.

2. Групите ги идентификуваат важните цели за
адолесценцијата и возрасната доба.

Организирајте ги учениците во групи по четири и члено-
вите на една група нека седат заедно. Побарајте од запис-
ничарот во секоја од групите да запише дел од важните
цели што членовите на групата се надеваат дека ќе ги ост-
варат во следните години како адолесценти. (Овие цели
може да бидат општи, а не конкретни и мерливи.) Кажете
им на членовите на групите да ги вклучат краткорочните
лични цели на кои работат од првата лекција.

Потоа побарајте од групите да идентификуваат неколку
долгорочни цели за успешна возрасна доба, како „имам
работа што ја сакам“, „здрав/а сум“ и „имам среќен се-
меен живот“.

Побарајте од известувачите од секоја група да ги претста-
ват одговорите на групата. Напишете ги овие цели на
приказот на патот под соодветниот наслов Адолесценција
и Возрасна доба.

3. Групите го уочуваат можните пречки на патот
кон остварувањето на целите.

Потоа побарајте од групите да ги уочат пречките на
патот што може да ги спречат во остварувањето на некоја
цел. Побарајте од известувачите да ги претстават одгово-
рите на групата. Додека претставуваат, напишете ги нив-
ните идеи под насловот Пречки на патот.



10 минути
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Пример: 

П О В Р З У В А Њ Е  

Цели за
адолесценција

да имам добри
пријатели
Да имам добар
успех во учи-
лиште
да положам за
возачка дозвола
да бидат во
спортски тим
другите да
имаат доверба
во мене и да ме
почитуваат

Препреки на
патот

користење
дроги
слаби оценки
бременост пред
брак
затвор
прекинување на
образованието
повреда во сооб-
раќајна незгода
нарушено
здравје

Цели за
возрасна доба

да имам мож-
ности да изби-
рам
да имам работа
што ја сакам
да имам среќен
семеен живот
да дипломирам
факултет

4. Групите разговараат за врската меѓу
пречките и користењето дроги.

Прашајте ги учениците кои пречки често се поврзани
со користењето дроги (веројатно повеќето). Потоа по-
барајте да опишат како користењето дроги е поврзано
со различните пречки.

В Е Ж Б А

1. Претставете ја лекцијата.
Објаснете им на учениците дека лекцијата 6 „Носиме
здрави одлуки“ може да им помогне да ја избегнат таа
пречка. Самите тинејџери воочуваат дека дрогите се
голем проблем - многу поголем од оценките, општестве-
ните притисоци и проблемите со родителите. Тие ги сме-
таат пушењето, алкохолот и користењето други дроги
како пречки што може да ги спречат во постигнувањето
на тоа што го сакаат во животот.
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В Е Ж Б А

Во шестата лекција учениците ќе:

• размислуваат како дрогите, како тутунот, алкохолот и
марихуаната, можат да влијаат на животот на младите;
• ги уочат влијанијата и притисоците што го поттикну-
ваат користењето на дрогата;
• вежбаат како да одолеат на притисокот да користат
дрога, да се справуваат со стресот и да носат правилни од-
луки во тешки ситуации и
• споделат начини за поттикнување здрав животен стил
за младите без дроги.

2. Учениците запишуваат прашања за
користењето дроги.

Поделете картички и побарајте од учениците да запишат
барем едно прашање што го имаат за дрогите. Објаснете
им дека во текот на лекцијата сигурно ќе се одговори на
прашањата.

3. Објаснете кои се одговорностите на учениците
и како тие ќе се оценуваат во текот на лекцијата.

Објаснете што се очекува од учениците и на што ќе се зас-
нова нивната оценка, вклучително:

• работните листови во Промени и предизвици;
• водењето дневник;
• учеството во дискусијата и учењето на часот;
• оценките на тестовите во лекцијата и
• учеството во завршната активност.

4. Опишете ја опцијата 1 или 2.
Опишете ја опцијата што сте ја избрале како завршна ак-
тивност за лекцијата и начинот, на којшто учениците
можат да учествуваат. Ако сте ја избрале опцијата 2, дајте
му примерок од ресурсниот лист Училиштен саем за
здрави одлуки на секој ученик, поразговарајте за него и
одговорете на прашањата.

Истакнете дека во
текот на лекцијата
зборот дрога се одне-
сува на супстанции
што се штетни по
здравјето и благосос-
тојбата.

Соберете ги картич-
ките и разгледајте ги
по часот, за да одлу-
чите на кој час ќе
биде најдобро да да-
дете одговор на нив.
Ако учениците запи-
шат лични прашања
за грижи, разгова-
рајте со нив поеди-
нечно и посочете им
каде да се обратат за
помош.



  5 минути

211

В Е Ж Б А

Завршни прашања
• Што мислите, кои прашања поврзани со дрогата ги
мачат младите на ваша возраст? (Забележете ги за да се
осврнете на нив во текот на лекцијата.)
• Како овие прашања влијаат на вас и на вашите
пријатели?
• Кои предлози би ги дале за да биде оваа лекција инте-
ресна и релевантна за вас?

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Нацртајте го следниот дијаграм на таблата и побарајте од
учениците да го прецртаат во тетратките.

Кажете им да го напишат своето име во средината и на се-
која линија да напишат лична цел што би сакале да ја пос-
тигнат во тинејџерските години. Треба да ја опфатат
целта, на којашто работат во моментот, како и други цели
поврзани со здравјето, семејството, вештините или образ-
ованието. Во седмата лекција ќе планираат како да оства-
рат долгорочна цел.
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П Р И М Е Н А  

Промени и предизвици
Учениците нека го прочитаат воведот во лекцијата 6 Но-
симе здрави одлуки и нека ја пополнат активноста За по-
четок.

Во вестите
Побарајте од сите ученици следната седмица да донесат
барем една статија за дрогата од весник или списание. На
пример, статијата може да се однесува на кривично дело
поврзано со дрога или на луѓе што биле повредени во со-
обраќајна несреќа предизвикана од конзумирање алко-
хол. Објаснете им на учениците дека може да бараат
статии на Интернет или да ги копираат од училишната
или од јавна библиотека. Статиите може да се изложат на
огласна табла или учениците да ги претставуваат во текот
на лекцијата.





++

Лекција 6 

час 1
ЗАДАЧА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

УЧИЛИШТЕН САЕМ 
ЗА ЗДРАВИ ОДЛУКИ

Можете да имате важно и позитивно влијание врз спречувањето на користењето дроги во ва-
шето училиште. За таа цел, во рамките на оваа лекција имате задача да направите „производ“
што поттикнува здрави одлуки и животен стил без дроги. Тој производ треба да го претста-
вите на соучениците и на други на 14 час од шестата лекција на _______________ (датум).

Производот мора да биде нешто што ќе го создадете или направите сами или со еден или
двајца соученици. Тој треба да содржи ефективна и позитивна порака за предностите на
здравиот животен стил без дроги.

Вашиот производ може да биде:

• писмо до врсник или помладо дете;
• писмен состав;
• научен експеримент или демонстрација;
• писмен извештај или спроведено интервју за проблем поврзан со дрогата;
• апел до јавноста или реклама;
• расказ или песна;
• скеч, музичка песна или рап песна;
• цртеж или друго уметничко дело или
• други идеи?
Фокусирајте се на една или две од следните пораки во производот:

Животниот стил без дрога:

- е кул, популарен и предизвикува почит од другите;
- создава самопочит, самодоверба и поголема контрола 

врз сопствениот живот;
- ги почитува личниот раст и академскиот успех;
- ги заслужува почитта и довербата од членовите на семејството;
- ги зајакнува позитивните пријателства што нудат поддршка;
- ги поттикнува физичката подготвеност и успехот во спортот;
- ги поддржува личните и професионалните цели;
- ги промовира здравиот раст и благосостојбата, без здравствени 

проблеми, судири со законот и зависности.

Оценување:   оригиналност: 15 поени, труд: 25 поени, содржина: 25 поени, квалитет: 35 поени.

На лист хартија опишете ги планот за производот и пораката. Наставникот треба да ги одобри
планот и пораката пред да почнете да работите на производот.
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Лекција 6, час 2.
РАЗМИСЛУВАЊЕ 
ЗА ВЛИЈАНИЈАТА

Денешен
цитат:
„Не доволно
само да се има
здрав разум.
Важно е како тој
се користи.“
Рене Декарт

Вториот час се осврнува на главната тема на шестата лек-
ција - како да им се помогне на учениците да станат пос-
весни и да размислуваат покритички за негативните и
позитивните влијанија врз одлуките на младите. Клучно
влијание има погрешното мислење на адолесцентите
дека повеќето тинејџери користат дроги. За да се смени
ова погрешно мислење, учениците спроведуваат анкета
за процена на ставовите на своите врсници за тутунот, ал-
кохолот и марихуаната и користењето на тие дроги. На
следните часови, учениците ги споредуваат своите одго-
вори со податоците од неодамнешни национални истра-
жувања  извештаи. Овие податоци јасно покажуваат дека
повеќето млади не користат дроги и не го одобруваат
нивното користење. Осврнувањето на нормативните ве-
рувања и исправката на погрешните перцепции на мла-
дите за застапеноста на дрогите е суштински елемент во
развивањето програми за превенција. 

Цел на часот
Испитување на влијанијата и притисоците што влијаат
на одлуките и постапките на младите.

Активности
Учениците ќе:

1. ги препознаваат негативните и позитивните влијанија
врз младите на нивна возраст;
2. ја објаснат разликата меѓу внатрешни и надворешни
притисоци и 
3. ги проценат ставовите на адолесцентите за користе-
њето тутун, алкохол и марихуана и ќе ги споредат про-
цените со постоечки податоци.
Клучни елементи на превенцијата: општествени
влијанија; нормативни верувања

Н А  О В О Ј  Ч А С
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НОВИ ЗБОРОВИ
проценува: ги пого-
дува бројот, големи-
ната, тежината или
цената на нешто
внатрешен притисок:
притисок што си го
наметнуваме самите
себеси
надворешен прити-
сок: притисок од
врсниците и другите
негативно влијание:
нешто што предизви-
кува штетно дејство
позитивно влијание:
нешто што предизви-
кува корисно дејство

Н А  О В О Ј  Ч А С

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Работен лист: Анкета: Што мислиш?
• Ресурсен лист за наставници Анкета: Што мислиш?

Нацртајте ја на таблата мапата на поими што е наведена
во делот ПОВРЗУВАЊЕ под 1.

Ажурирани статистички податоци за тутун, алкохол и
други прашања поврзани со дрогите можете да најдете на:

www.espad.org

http://www.skopje.gov.mk/images/Image/ESPAD
REPORT_2008_MK_VERZIJA_WEB.pdf

О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ги целта на часот и денешниот цитат
на таблата.

Цел на часот: Испитување на влијанијата и притисо-
ците што влијаат на одлуките и постапките на младите.
Цитат: Не е доволно само да се има здрав разум. Важно
е како се користи.

Рене Декарт, француски научник и филозоф
На почетокот на часот прашајте ги учениците што мислат
дека значи цитатот. Резимирајте кажувајќи им дека ко-
ристењето на разумот значи повеќе од „знаење од книга“
Вистинскиот предизвик е да се има „животна мудрост“ и
критички да се промислува што е добро или лошо, па-
метно или глупаво, здраво или штетно. Тоа значи да се
биде во можност да се разликуваат позитивните и нега-
тивните влијанија. Да се биде посвесен за тоа како овие
влијанија ги обликуваат нашите одлуки и постапки - и со-
одветно да се реагира - е важен дел од оваа лекција за „но-
сење здрави одлуки“.216
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П О В Р З У В А Њ Е  

1. Учениците ги идентификуваат луѓето и нештата
што влијаат врз одлуките и постапките на младите.

Објаснете им на децата дека влијание е нешто што
дејствува врз другите. Дајте пример за нешто што влијае
врз вашите постапки, како нешто што довело до тоа да
развиете посебен интерес за нешто.

Прочитајте ги на глас примерите од таблата, коишто
можат да влијаат на одлуките и постапките на младите.
Повикајте ги учениците да додадат други. Потоа поба-
рајте од учениците да ги напишат своите одговори на
следните прашања.

Што влијае значително врз:

• облеката и обувките што сакаш да ги носиш?
• музиката што ја слушаш?
• тоа кои луѓе ги цениш?
• твоите ставови за училиштето?
• твоите лични вредности?
• твоите ставови за тоа дали да пушиш или да пиеш?
Потоа повикајте доброволци да ги споделат своите одго-
вори.

Посочете им на учениците да ги разликуваат влијанијата
од семејството. На пример, постариот брат може да влијае
на нивниот избор на облека, а родителот на нивните
вредности.
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П О В Р З У В А Њ Е  

2. Учениците разговараат за тоа дека влијанијата 
може да бидат позитивни или негативни.
Прашајте ги учениците како некој пријател може пози-
тивно да влијае врз размислувањата и постапките на
нивни врсник. Како пријателот може да има негативно
влијание? Продолжете на ист начин за другите влијанија
набројани на таблата.

3. Разгледајте ја разликата меѓу внатрешни 
и надворешни притисоци.
Истакнете дека сите тие влијанија создаваат внатрешни и
надворешни притисоци што ги обликуваат нашите од-
луки и постапки. Потсетете ги учениците дека внат-
решни се оние притисоци што си ги наметнуваме себеси.
Надворешните притисоци потекнуваат од другите. Поба-
рајте примери за секој од нив.

Примери:

Надворешен притисок: Некој ви вели: „Ајде да купиме ци-
гари.“

Внатрешен притисок: Кога сакаме да удоволиме на не-
кого што ни се допаѓа.

Објаснете дека можеме да избереме како ќе одговориме
на овие притисоци. На пример, само поради тоа што наш
брат, пријател, па дури и родител, користи дрога, тоа не
значи дека треба да попуштиме под притисокот и самите
да користиме дрога. Објаснете им дека во текот на лек-
цијата поблиску ќе се запознаат со тие притисоци и ќе
учат како да се справат со нив.
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В Е Ж Б А

Учениците учествуваат во анкета за нивните
перцепции за користењето на тутун, алкохол и
други дроги од страна на младите.

Објаснете им дека одделението ќе учествува во кратка ан-
кета, за да се разберат подобро влијанијата и притисоците
за користење дроги.

Побарајте од учениците да го отворат работниот лист Ан-
кета: Што мислиш? во книгата Промени и предизвици.
Објаснете им дека, додека вие ги читате прашањата на
глас, тие треба да го погодат точниот одговор и да го за-
пишат во колоната „Процена“. Одговорите ќе ги најдете
на ресурсниот лист на крајот на текстот за овој час, но не
им ги кажувајте на учениците сега. Објаснете им дека ќе
ги дознаат одговорите на друг час. Тогаш ќе ги запишат
во колоната „Реалност“.

Завршни прашања
• Што мислите, кои се најважните влијанија во животот
на младите?
• Дали мислите дека луѓето можат да ги совладаат нега-
тивните влијанија во животот? Објаснете.
• Наведете некои начини за зголемување на позитивните
влијанија во животот.
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Водење на дневникот
Учениците нека размислат за влијанијата во сопствените
животи преку одговарање на следните прашања во днев-
никот:

1. Наведете некои од најважните влијанија во својот живот.
2. На кој начин некој влијае позитивно врз вас?
3. На кој начин вие влијаете позитивно врз некој друг?

Постарите соученици зборуваат
Поканете повозрасни основци или средношколци од мла-
динска организација во заедницата да зборуваат пред ва-
шите ученици за тоа како го користат позитивниот
притисок од врсниците за да си помагаат меѓусебно 
во носењето здрави одлуки.

Разговор со избраната возрасна личност
Кажете им на учениците да ги замолат родителите или
друга возрасна личност да се потсетат на времето кога
биле млади адолесценти и да идентификуваат некое
важно влијание врз:

• облеката и обувките што сакале да ги носат;
• музиката што ја слушале;
• тоа кои луѓе ги ценеле;
• ставовите за училиштето;
• личните вредности;
• ставовите за пушењето и пиењето.
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1. Колкав е процентот на ученици што тврдат
дека до шестнаесеттата година испушиле
барем една цигара?
(Истражување на ЕСПАД 2008-2011 г.)

2. Колкав е процентот на ученици што ја ис-
пушиле првата цигара пред 13. година од жи-
вотот?
(Истражување на ЕСПАД за 2012 г.)

3. Колкав е процентот на тинејџери што се пу-
шачи, 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, „Ин-
формации 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 го-
дини што испиле барем еден алкохолен
пијалак во последните 12 месеца? 
(Истражување на ЕСПАД за 2012 г.)

7. Колкав е процентот на ученици што барем
еднаш во животот 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, инха-
ланти...)?
(Истражување на ЕСПАД 2012 г.)

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

Твоја процена Реалност

42,7%

10,1%

70%

86%

60,8%

53,9%

15,7%

8,7%

0,6%

Лекција 6

1. ГОДИНА:
ЧАС 2

РЕСУРСЕН ЛИСТ ЗА НАСТАВНИЦИ

АНКЕТА: ШТО МИСЛИШ? 
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Лекција 6, час 3.
ПУШЕЊЕ: КАКО ТУТУНОТ
ВЛИЈАЕ ВРЗ МЛАДИТЕ?

Денешен
цитат:

„Повеќето луѓе
што пушат

стануваат 
зависни до

дваесетгодишна
возраст.“

Д-р Џослин Елдерс

Н А  О В О Ј  Ч А С

Ова е период, во којшто адолесцентите ги обликуваат
своите ставови, верувања и постапки во однос на пуше-
њето. Истражувањата доследно посочуваат на фактот
дека, ако младите не започнат со пушење до дваесеттата
година, малку е веројатно дека ќе почнат како возрасни.
Помладите адолесценти се особено подложни на ризикот
да почнат да пушат. Она што започнува како израз на не-
зависност може многу брзо да стане зависност од цига-
рите.

Часовите 3, 4, 7, 9 и 10 се осврнуваат на конкретни теми
од превенцијата на пушењето. На третиот и четвртиот
час учениците ги разгледуваат физичките и општестве-
ните последици од користењето тутун, општествените
влијанија што го поттикнуваат неговото користење и
врсничките норми што покажуваат дека повеќето млади
не пушат. На седмиот час критички ги разгледуваат и се
борат против влијанијата од рекламите за цигари. На де-
веттиот и десеттиот час вежбаат како да се изборат со
внатрешниот и надворешниот притисок да користат
дрога како тутунот.

Цел на часот
Разгледување на начините на кои пушењето може да
влијае на животот на младите.

Активности
Учениците ќе:

1. уочат дека мнозинството адолесценти не пушат и не го
одобруваат пушењето;
2. го разгледаат процесот на зависност од тутун и
3. објаснат како пушењето може да влијае врз важни об-
ласти од животот на младите.
Клучни елементи на превенцијата: нормативни веру-
вања; очекувања од дејството на дрогата; општествени
влијанија
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Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Информативен лист Пушење: Како младите стануваат
зависни
- Работен лист За пушењето
- Работен лист Анкета: Што мислиш? (од вториот час)
• Ресурсен лист за наставникот Анкета: Што мислиш? (од
вториот час)
Дополнителни информации за превенција на пушењето:

Студија за однесувањата поврзани со здравјето кај децата
на училисна возраст (ХБСЦ), Извештај 2013. Здравјето
како квалитет на животот, Социјални нееднаквости медју
младите во Република Македонија www.cpca.org.mk

О Т К Р И В А Њ Е  

1. Започнете со прашање.
Прашајте ги луѓето што мислат - која дрога секојдневно
убива најмногу луѓе?

Откако некој ќе погоди дека тоа е тутунот, објаснете им
на учениците дека 64,5% од населението на 18-64 години
во Србија пуши. Од последиците од пушењето се-
којдневно умираат стотици луѓе, главно од болести на
срцето и канцери поврзани со пушењето. Не е чудно тоа
што пушењето се нарекува „бавно самоубиство“.

НОВИ ЗБОРОВИ

адиктивно: нешто што
предизвикува силна за-
висност
никотин: активната со-
стојка во тутунот
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О Т К Р И В А Њ Е  

2. Напишете ги целта на часот и денешниот
цитат на таблата.

Цел на часот: Разгледување на начините на кои
пушењето може да влијае на животот на младите.
Цитат: Повеќето луѓе што пушат стануваат зависни до
дваесетгодишна возраст.

Д-р Џослин Елдерс, 
поранешна главна советничка за здравство на САД

Прашајте ги учениците дали мислат дека адолесцентите
што пушат сега планираат да бидат пушачи кога ќе бидат
возрасни. 

Потоа посочете им дека околу 90 проценти од возрасните
што денес пушат почнале на тинејџерска возраст.

3. Учениците ги идентификуваат знаците на
пушењето.

Прашајте ги учениците како препознаваат дали некој
пуши. Набројте ги нивните одговори на таблата со нив-
ните зборови. Листата може да содржи:

• непријатен мирис од устата;
• замирисани облеки, домови и возила;
• жолти прсти со дамки;
• дамки на забите;
• груб и рапав глас;
• често кашлање и плукање;
• често разболување и проблеми со дишењето и
• набрчкана кожа со нездрава боја.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Истакнете ги проблемите што ги предизвикува
пасивното пушење.

Објаснете им на учениците дека луѓето околу пушачите
го вдишуваат чадот од согорувањето на тутунот во возду-
хот - пасивно пушат. Исто како чадот што го вдишуваат
пушачите, овој чад има високо ниво на штетни катрани,
никотин, јаглерод моноксид и амонијак. За да избегнат
пасивно пушење учениците можат:

Може да ја опишете
состојбата позната како
„пушачко лице“. Нис-
кото ниво на доток на
кислород до клетките
на кожата кај пуша-
чите доведува до про-
мени на кожата - таа
добива сива, жолта
или виолетова нијанса,
станува задебелена и
уморна. Овој изглед на
пушач е особено из-
разен кај возрасните
што почнале да пушат
како тинејџери. Тој
вклучува брчки по об-
разите, околу усните и
очите и на задниот дел
од вратот.
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П О В Р З У В А Њ Е  

• излезат од просторот, во кој некој пуши;
• отворат прозорци или
• објаснат на љубезен и пристоен начин дека чадот 

им пречи.

На пример велејќи: „Ве молам не пушете тука, имам гла-
воболка од чадот (или вртоглавица или мачнина).“

Ако учениците се загрижени за член на семејството што
пуши, објаснете им дека не е нивна одговорност да го нате-
раат лицето да се откаже. Најдобриот пристап е да му ста-
ват на знаење на возрасниот дека се загрижени за
пушењето и да објаснат зошто. Потоа возрасното лице мора
само да одлучи што ќе прави. Без разлика дали возрасното
лице ќе одлучи да се откаже, учениците можат да преземат
мерки за да се заштитат од директно вдишување на чадот.

2. Разговор за прашањата 1 - 5 од анкетата.
Учениците нека го отворат работниот лист Анкета: Што
мислиш? во книгата Промени и предизвици. Повикајте не-
колку доброволци да ги споделат своите процени за пра-
шањата 1-5. Потоа кажете им ги вистинските бројки од
ресурсниот лист Анкета: Што мислиш? Учениците нека
ги запишат вредностите во колоната „Реалност“. 

Прашајте:

• Што ве изненади, ако нешто ве изненади?
• Дали процената била превисока или прениска? Зошто?

Истакнете дека повеќето адолесценти имаат тенденција
да го преценуваат бројот на врсниците што користат
тутун, алкохол и други дроги. Оваа заблуда ги води до за-
клучокот дека сигурно е во ред да се користи дрога. Дури
се прашуваат дали и самите треба да пробаат дроги. Реал-
носта е дека повеќето млади и возрасни не користат
дроги, ниту пак мислат дека нивното користење е во ред.

3. Разговор за различните начини на коишто
луѓето го користат тутунот.

Повикајте ги учениците да наведат различни тутунски
производи, како цигари, пури, тутун за џвакање и лу-
лиња.

Објаснете дека заради особено адиктивниот карактер, ко-
ристењето на тутунот им е дозволена само на возрасните.
Незаконски е да се продаваат цигари и други тутунски
производи на малолетни лица.
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П О В Р З У В А Њ Е  

4. Објаснете како се станува пушач.
Објаснете дека многу малку луѓе планираат да станат пу-
шачи. Тие почнуваат со повремено пушење, а потоа стиг-
нуваат до кутија дневно или повеќе, кога ќе се „навлечат“
на тутунот.

Додека го опишувате развојот на зависноста од тутунот,
учениците нека ве следат на информативниот лист Пу-
шење: како младите стануваат зависни во книгата Про-
мени и предизвици

5. Учениците размислуваат за адиктивната
природа на никотинот.

Прашајте ги учениците: „Како знаете дека пушачот е за-
висен?“

• Мора да пуши дури и во несоодветни моменти и на не-
соодветни места.
• Тој е нервозен и раздразлив ако не може да пуши.
• Се обидува да се откаже, но не може.

Објаснете дека повеќето луѓе не разбираат дека цигарата
е многу ефикасен систем за достава на дрога. Секое вовле-
кување брзо ја праќа активната супстанција, никотинот,
во мозокот. Иако мнозинството од младите пушачи мис-
лат дека нема да станат зависни, речиси секој што ко-
ристи тутун одреден период станува зависен.

Добрата вест е што сè повеќе луѓе се заинтересирани за
своето здравје и физичка состојба, па повеќето тинејџери
и возрасни никогаш не почнуваат да пушат. Ако младите
избегнат да се „навлечат“ како адолесценти, податоците
велат дека нема да почнат да пушат ниту како возрасни.

Потоа учениците ги разгледуваат можните влијанија на
тутунот врз важни аспекти од животот на едно младо
лице.



15 минутиВ Е Ж Б А

1. Зададете теми од работниот лист За пушењето.
Речете им на учениците да го отворат работниот лист За
пушењето во книгата Промени и предизвици. Еден по друг
нека бројат до 26, при што секој ќе го кажува следниот
број редоследно. На работниот лист нека го заокружат
бројот што ќе го кажат. Тоа ќе биде нивната тема. (Ако
имате помалку од 26 ученици, дајте им повеќе од една
тема на некои ученици. Ако имате повеќе од 26 ученици,
некои од нив ќе делат тема.)

Побарајте од учениците да ја прочитаат зададената тема,
а потоа со свои зборови да напишат зошто не треба да се
пуши, врз основа на прочитаното. На пример, ученикот
со темата 3, „Навлекување“ може да напише: Штом
еднаш почнеш со пушење, многу е тешко да престанеш“.

2. Учениците ги претставуваат одговорите за тоа
како пушењето може да влијае врз животот на
еден млад човек.

Додека учениците се подготвуваат, напишете ги следните
наслови на таблата:

Здравје и физичка кондиција
Изглед
Влијание врз другите
Пари
Независност
Кажете им на учениците да го одберат насловот што
најмногу одговара на нивната тема. Потоа прочитајте
еден од насловите на глас. Повикајте ги тие што сакаат да
одговорат да станат и еден по друг да споделат што напи-
шале. Темпото нека биде живо, а учениците нека збору-
ваат јасно и конкретно.

Завршни прашања
• Што научивте денес, а не сте го знаеле претходно?
• Дали мислите дека повеќето млади што почнуваат со
пушење размислуваат за проблемите што ја следат завис-
носта? Објаснете.
• Зошто мислите дека младите почнуваат со пушење,
иако знаат дека е толку опасно?

Едно неодамнешно ис -
тра    жување укажува
на тоа дека на младо
лице му треба малку
време за да стане зави-
сен од никотин. Ист-
ражувачите од
Уни  вер зитетот на Ма-
сачусетс и Медицин-
скиот факултет на
Харвард спровеле ист-
ражување, во рамките
на коешто младите по-
кажале симптоми на
зависност само две не-
дели откако почнале
да пушат (Tobacco Con-
trol, септември 2000).
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П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Учениците нека ги направат следните листи во дневникот:

• листа на спортски и други физички активности, врз
коишто пушењето има негативно влијание;
• листа на начини како пушењето може да влијае врз из-
гледот на човекот и
• листа на начините на кои пушачите им пречат на непу-
шачите.

Реклами „Благодарам што не пушите“
Учениците во групи нека направат реклами што почну-
ваат со зборовите: „Ви благодариме што не пушите, би-
дејќи...“ - и нека додадат свои причини во форма на рап
песна или римувано. Потоа групите нека ги споделат рек-
ламите со другите во одделението и во други одделенија.
Снимајте ги рекламите за идните часови, родителските
средби или за помладите ученици.

Можете да истакнете
дека тутунската ком-
панија Филип Морис
признала дека корис-
тела  амонијак, за нив-
ните цигари да
предизвикуваат пого-
лема зависност. Во ин-
терни документи е
забележано дека дода-
вањето амонијак е
само еден од некол-
куте начини да се зго-
леми дејството на
никотинот и адиктив-
носта на цигарите
(Sydney Morning He-
rald, 27 јули 2000).
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Лекција 6, час 4.
ПУШЕЊЕ: ЗОШТО ПОЧНУВАМЕ?

Денешен
цитат:
„Ако ги прашате
децата што пушат,
седум од десет велат
дека зажалиле што
воопшто почнале.“
Д-р Дејвид А. Кеслер

На претходниот час учениците учеа за процесот на стек-
нување зависност од тутун и како пушењето може да
влијае на животот на младите. Денес ќе ги разгледуваат
причините, поради коишто младите почнуваат да
пушат, вклучително и евентуалните родови разлики.
Потоа во групи ќе се претставуваат позитивни начини за
остварување на целите и задоволување на потребите, без
зависност од тутун. Подоцна во лекцијата ќе учат да ко-
ристат вештини за наметливост и отпорност, за да се
справат со притисоците да пушат.

Цел на часот
Критичко размислување за причините поради коишто
младите пушат или не пушат.

Активности
Учениците ќе:

1. објаснат зошто машките и женските адолесценти
пушат или не пушат;
2. ги идентификуваат причините и погрешните сфаќања
што го поттикнуваат пушењето и
3. претстават позитивни начини за задоволување на пот-
ребите и исполнување на целите без тутун.

Клучни елементи на превенцијата: општествени
влијанија; очекувања од дејството на дрогата.

Материјали и подготовка
• Голем лист хартија, восочни бои или маркери

Н А  О В О Ј  Ч А С
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Предупредете ги уче-
ниците да ја почиту-
ваат приватноста на
другите кога зборуваат
за прашања поврзани
со дрогата и да велат
„еден човек што го
знам...“, наместо да го
кажат името на лицето.

О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ги целта на часот и денешниот цитат на таб-
лата.

Цел на часот: Критичко размислување за причините
поради коишто младите пушат или не пушат.
Цитат: Ако ги прашате децата што пушат, седум од
десет велат дека зажалиле што воопшто почнале.

Д-р Дејвид А. Кеслер, 
поранешен Комесар на САД за храна и лекови

На почетокот на часот прашајте ги учениците зошто мис-
лат дека повеќето тинејџери што пушат зажалиле што
почнале. Побарајте да кренат рака ако познаваат некој
што се обидел да престане со пушење. Колку пати лицето
се обидело? Дали успеало?

Објаснете дека повеќето млади што пушат почнале без да
размислуваат за тоа. Тие пушат поради различни при-
чини - а потоа се „навлекуваат“. Денес учениците ќе ста-
нат посвесни за причините и притисоците да се пуши, за
да можат да ја избегнат „замката на пушењето“ и да не
мора да се борат со доживотна зависност или борба да се
престане.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Учениците предлагаат причини поради
коишто машките и женските лица пушат или не
пушат.

Поделете ги учениците во мали групи по род. Секоја
група нека избере водач, записничар и презентер.

Дајте ѝ лист хартија на секоја група и кажете им на члено-
вите да го превиткаат на половина. Кажете им дека секоја
машка група на едната половина од листот треба да на-
пише три или четири причини за тоа зошто некои од по-
возрасните машки во основно училиште пушат. На
другата половина нека напишат три или четири при-
чини поради коишто повеќето момчиња на таа возраст не
пушат. Женските групи го прават истото, фокусирајќи се
на причините поради коишто девојчињата пушат или не
пушат. По околу пет минути повикајте ги сите групи по-
единечно да ги прочитаат своите листи, а вие запишу-
вајте ги причините за пушење или непушење на таблата
под насловите „Машки“ и „Женски“.
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Истражувањата пока-
жуваат дека многу
девојки го изедначу-
ваат пушењето со
контролата на телес-
ната тежина. Исто
така пушењето го
гледаат како начин
за истакнување на
својата независност.
Рекламните кам-
пањи за цигари на-
сочени кон жените се
директно поврзани
со зголемувањето на
бројот на девојки
што пушат. Многу
повеќе машки пробу-
ваат тутун на други
начини освен со пу-
шење.

Можете да го ис-
користите те-
стот А од

лек ци јата 6 како до-
полнителна вежба по
завршувањето на
делот ПОВРЗУВАЊЕ.

П О В Р З У В А Њ Е  

2. Разговор за сличностите и разликите на
списоците.

Целото одделение разговара за прашања како:

• Дали мислите дека притисокот врз машките и женските
да пропушат е ист? Објаснете.
• Кои се некои од најголемите влијанија и притисоци врз
младите да пропушат?
• Кои се некои од најголемите влијанија и притисоци врз
младите да не пушат?

Поврзете го списокот со надворешните и внатрешните
притисоци, посочувајќи дека желбата човек да се вклопи
во средината или да изгледа возрасен е суптилен но
силен притисок што потекнува од нас и луѓето околу нас.
Јасното размислување за причините, поради коишто мла-
дите пушат, може да им помогне на учениците да ја из-
бегнат „замката на пушењето“. Потоа тие ги користат
своите согледувања, давајќи предлог за тоа како да се над-
минат „причините“ за пушење на побезбеден и позадово-
лителен начин.

В Е Ж Б А

1. Учениците ги идентификуваат и
разработуваат погрешните сфаќања што
поттикнуваат пушење.

Накратко разгледајте ги „причините за пушење“ наве-
дени на таблата. Истакнете дека овие „причини“ не одго-
вараат на реалноста. Повикајте ги учениците да ги
идентификуваат и исправат погрешните сфаќања што
поттикнуваат пушење.

Примери:
Вклопување во друштвото: Во реалноста повеќето млади
не пушат и не би излегле со некој што пуши или користи
тутун.



Ново истражување на
Универзитетот Бран-
дејс покажува дека ти-
нејџерите што пушат
се многу поподложни
на депресија од своите
врсници-непушачи.
Ова укажува на заклу-
чокот дека никотинот
може да влијае врз
центарот во мозокот
што го контролира
расположението (Pe-
diatrics, октомври
2000).

В Е Ж Б А

Да изгледам повозрасен: Во реалноста, повеќето воз-
расни што пушат сакаат да престанат. (За жал, дури и по
повеќе обиди, само 25% успеваат.)

Да се опуштам: Во реалноста, пушењето му го дава на
пушачот никотинот што му е потребен, но тоа е само
привремено олеснување. Наскоро тие пак се напнати - и
им треба друга цигара. Ако се на место, каде што не
смеат да пушат, се наоѓаат под голем стрес. 

Изгледа „кул“: Во реалноста, воопшто не е „кул“ да се
има нескротлива потреба од никотин, да се искашлува
шлајм, да ти свират градите, да имаш лош здив или да се
задишиш од качување по скали.

2. Групите изработуваат постери со позитивни
начини за исполнување на потребите и целите
без пушење.

Организирајте мали групи ѝ дадете и на секоја група по-
голем лист хартија и восочни бои или маркери. На секоја
од групите зададете им една од „причините“ за пушење
наведени на таблата. Може да им речете, на пример:
„Првата група нека одговори, како може стварно да се
биде кул без да се пуши?“

Кажете им на групите прво да размислат што сакаат да
кажат, а потоа и како ќе ги претстават идеите на посте-
рот. Дајте им десетина минути да ги испланираат и изра-
ботат постерите.

Пример:

• Да се биде во форма
• Да се биде свој/а
• Да се сложуваш со луѓето

Кога ќе ги изработат постерите, побарајте од секоја група
да го претстави сработеното. Потоа изложете ги посте-
рите во училницата или низ училиштето.
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В Е Ж Б А

Завршни прашања
• Наведете некои притисоци што лично ги чувствувате за
да почнете да пушите.
• Како може да ви помогне тоа што ќе ги разберете при-
чините, поради коишто младите пропушуваат? Објас-
нете.
• Ако имате пријател што почнува да пуши, што би му
рекле (ако воопшто му речете нешто)?

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Врз основа на она што учениците го знаат или го забеле-
жале за пушењето, побарајте од нив во дневникот да за-
пишат три или четири предности од тоа да не се пуши и
да не се користи тутун на друг начин.

Интервјуа со гости
Повикајте еден или повеќе средношколци-спортисти што
ќе позборуваат со учениците за тоа зошто е важно да не се
пуши. Заедно со учениците подгответе прашања и испра-
тете му ги на гостинот однапред.

Примери:

• Зошто ти не пушиш?
• Дали си почувствувал притисок од пријателите да
пушиш?
• Ако да, како се справи со притисокот?
• Кои се правилата за непушење за средношколците-
спортисти?

Разговор со избраната возрасна личност
Поттикнете ги учениците да зборуваат со возрасна лич-
ност од доверба што пуши. Кажете им да прашаат:

• Кога почна да пушиш?
• Зошто почна да пушиш?
• Како е да се биде постојан пушач?
• Си се обидел/а да се откажеш?
• Како пушењето ти влијае на животот?



П Р И М Е Н А  

Опција 2 Презентации
Учениците нека ги предадат на одобрување плановите за
производите и пораките предвидени со задачата Учи-
лиштен саем за здрави одлуки. Проверете дали нивните
планови се практични и поттикнуваат здрави одлуки и
животен стил без дрога кај младите. Откако ќе ги одоб-
рите плановите, тие треба самостојно да работат на про-
изводот. На часот 13 ќе имаат време да го довршат
производот, пред да ги одржат презентациите на часот 14.
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Лекција 6, час 5.
АЛКОХОЛ: ВИСТИНИ И ЗАБЛУДИ

Денешен
цитат:
„Една од
причините,
поради која не
пијам, е што сакам
да знам дека се
забавувам.“
Лејди Ненси Астор, 

Конзумирањето алкохол кај малолетниците е значи-
телна закана по емоционалниот и физичкиот развој на
младите. Веројатноста да станат зависни од алкохолот е
четири пати повисока кај лицата што ќе почнат да пијат
пред 15 години отколку кај оние што ќе почнат по 21 го-
дина. Сите главни причини за смрт на тинејџерите - ав-
томобилските несреќи, самоубиствата и убиствата - се
директно поврзани со алкохолот.

Следните два часа се осврнуваат на суштинските еле-
менти за превенција на користењето алкохол. Учениците
ги разгледуваат главните погрешни сфаќања за пиењето
кај младите, разговараат за причините, поради коишто
некои од нив пијат и за влијанијата за негова употреба и
учат како алкохолот може да влијае врз животите на мла-
дите, вклучително загубата на здравото расудување и
контролата. Потоа ги утврдуваат позитивните можности
во различни ситуации поврзани со алкохолот. Овие ак-
тивности ги подготвуваат за часовите 9 и 10, кога ќе де-
монстрираат вештини за наметливост и отпорност при
одбивањето на алкохолот.

Напомена: Во едно типично одделение со 25 ученици,
петмина живеат со лице што злоупотребува супстанции.
Затоа овој час вклучува информативен лист за живеење со
лице што злоупотребува супстанции. Имајќи го тоа на ум:
• Кажете им на учениците да ја почитуваат приватноста
на другите и да не ги именуваат лицата што имаат про-
блем со пиењето. Ако се загрижени за некој човек што го
познаваат, повикајте ги да се сретнете одделно.
• Ако ученик ви се обрати со проблем со злоупотреба на
супстанци во семејството, сослушувањето со емпатија
може многу да помогне. Не го советувајте ученикот ако
не сте обучен/а за тоа. Наместо тоа, упатете го ученикот
кај соодветно стручно лице, како училишниот педагог,
психолог или социјален работник.
• Водете листа на соодветните лица за упатување, вклу-
чително советувалишта за млади, установи и стручни
лица, со коишто учениците можат да контактираат. Исто
така треба да ги консултирате училишните политики за
постапување во случај на проблеми со дроги.

Н А  О В О Ј  Ч А С
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Цел на часот
Разбирање на погрешните сфаќања и учење на фактите
за алкохолот.

Активности
1. Идентификување на различните категории според за-
честеноста на пиењето.
2. Опишување на ефектите од злоупотреба на алкохолот
врз членовите на семејството и позитивните пристапи
што младите можат да ги искористат.
3. Исправка на честите заблуди околу алкохолот.

Клучни елементи на превенцијата: очекувања од
дејството на дрогата; општествени влијанија.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Информативен лист Ако некој во вашето семејство има
проблем со алкохолот или друга дрога
- Информативен лист Факти за алкохолот
- Работен лист Што е вистина?
• Ресурсен лист за наставникот Што е вистина? - тези

Напишете ги на таблата точките наведени во делот ОТ-
КРИВАЊЕ под насловот „Младите и...“

Дополнителни информации за спречување на злоупот-
ребата на алкохолот:

Студија за однесувањата поврзани со здравјето кај децата
на училисна возраст (ХБСЦ), Извештај 2013. Здравјето
како квалитет на животот, Социјални нееднаквости
медју младите во Република Македонија
www.cpca.org.mk

Н А  О В О Ј  Ч А С

НОВИ ЗБОРОВИ 
депресив: супстанција
што ги забавува витал-
ните активности
медиуми: средства за
комуникација што до-
пираат до голем број
луѓе, како радио, теле-
визија, весници и спи-
санија.
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О Т К Р И В А Њ Е  

1. Учениците разговараат за тоа што е заедничко 
за проблемите на списокот.
Прашајте ги учениците која дрога најчесто е поврзана со
следните проблеми:

Младите и...

• сообраќајните незгоди, убиствата и самоубиствата;
• СИДА и другите сексуално преносливи болести;
• непланираната бременост;
• агресивноста и насилството и
• зависноста.

Откако некој ќе го спомне алкохолот, прашајте ги учени-
ците што знаат за влијанието на алкохолот врз човековото
однесување.

Опција: Повикајте еден или повеќе ученици да резими-
раат некоја статија што ја нашле за алкохолот (види час 1:
ПРИМЕНА, „Во вестите“). Може да опишат што се слу-
чило, кој бил вклучен и како користењето алкохол
влијаело врз ситуацијата.

2. Напишете ги целта на часот и денешниот 
цитат на таблата.
Цел на часот: Разбирање на погрешните сфаќања и
учење на фактите за алкохолот.
Цитат: Една од причините, поради која не пијам, е што
сакам да знам дека се забавувам.

Лејди Ненси Астор, 
прва жена-пратеничка во британскиот парламент.

Прашајте ги учениците што мислат дека значи цитатот.
Истакнете дека рекламите и медиумите не ја покажуваат
реалноста на пиењето: губењето на контролата, нераз-
бирлив говор и мамурлак. Наместо тоа, тие го поврзуваат
алкохолот со измислен свет на возбуда и успешност.
Денес одделението ќе научи повеќе за митовите и реал-
носта околу алкохолот, како прв чекор кон учењето како
да се справиме со притисоците да конзумираме алкохол.
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П О В Р З У В А Њ Е  

1. Дадете краток преглед за алкохолот и неговото
дејство.

Пренесете ги следните поенти: 

• Алкохолот е дрога во облик на пиво, вино и многу жес-
токи пијалаци, како виски, џин, вотка, рум и ракија.
• Алкохолот се смета за депресив, бидејќи ја забавува мо-
зочната активност. Тоа, пак, влијае на мислењето и коор-
динацијата и може да го смени расположението на
лицето што пие.
• Алкохолот е дрогата што младите и возрасните најчесто
ја користат. Луѓето пијат бидејќи сакаат да се вклопат со
другите што пијат или пак им се допаѓа вкусот на алкохо-
лот и неговото смирувачко дејство кога се пие во мали ко-
личества. Меѓутоа, оние што го злоупотребуваат
алкохолот пиејќи премногу можат да предизвикаат многу
проблеми за себе и за другите.
• Поради тоа што алкохолот може да биде особено ште-
тен по здравиот развој, продажбата на алкохол на мало-
летни лица е забранета со закон.

2. Идентификувајте ги различните категории
според зачестеноста на пиењето.

Нацртајте ја сликата подолу на таблата, а потоа разгова-
рајте за различните категории според зачестеноста на
пиењето

Апстиненција 
Апстиненција значи целосно воздржување од пиењето.

Прашајте: Што мислите, зошто една третина од возрас-
ните одлучуваат воопшто да не пијат?

(Примери: поради лични или верски убедувања, здравст-
вени проблеми или проблеми со алкохолот во минатото)

При посебни пригоди
Понекогаш алкохолот се користи во мали количини при
посебни семејни пригоди или верски обреди, како при-
чесна или Бар мицва.
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П О В Р З У В А Њ Е  

Прашајте: Дали сте виделе или сте учествувале во корис-
тење алкохол во обреди? Објаснете.

Пиење во друштво
Пиењето во друштво е начинот на којшто повеќето воз-
расни конзумираат алкохол. Тие обично пијат мали коли-
чества што не предизвикуваат проблеми.

Прашајте: Дали сметате дека „пиењето во друштво“ кај
адолесцентите е различно од она кај возрасните? Ако да,
на кој начин?

Злоупотреба на алкохолот
Објаснете дека злоупотребата на алкохолот се случува
кога луѓето пијат премногу и губат контрола, предизви-
кувајќи проблеми за себе и за другите. Една личност од
секои седум до десет возрасни лица што злоупотребуваат
алкохол станува алкохоличар и има потреба од стручна
помош за да престане со пиењето. Поради тоа што мла-
дите се почувствителни на дејството на алкохолот, ве-
ројатноста тие да станат алкохоличари е четири пати
поголема отколку кај лицата што почнуваат да пијат како
полнолетни. Колку што подоцна некој ќе почне да пие,
толку е помала веројатноста да развие зависност.

Прашајте: На кои начини злоупотребата на алкохолот
може да влијае врз животот на лицето што пие? Примери:
одвојување од семејството и пријателите, неможност да се
задржи работно место и нормално да се функционира и
здравствени проблеми).

3. Разговарајте за ефектите од злоупотребата на
алкохолот врз членовите на семејството.

Прашајте ги учениците како проблемот со пиењето на
едно лице може да влијае врз членовите на семејството. 

Објаснете дека приближно секој четврти млад човек живее
во семејство што се бори со зависност од алкохол или
други дроги. Учениците нека го отворат информативниот
лист Ако некој во вашето семејство има проблем со алкохолот
или друга дрога во книгата Промени и предизвици и нека ги
поминат клучните точки. Меѓутоа, не разговарајте за до-
верливите семејни проблеми на учениците на час.
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4. Учениците учат за дејството на алкохолот.
Разговарајте за информативниот лист Факти за алкохолот
во книгата Промени и предизвици. Објаснете им на учени-
ците дека ќе ги користат тие информации за исправка на
некои чести заблуди за алкохолот.

В Е Ж Б А

1. Учениците во двојки ги анализираат 
ситуациите и ги разјаснуваат честите
митови за алкохолот.
Поделете ги учениците во двојки и дајте им десетина ми-
нути за да го прочитаат работниот лист Што е вистина?
од книгата Промени и предизвици и да пополнат колку што
можат повеќе полиња. Тие треба да го исправат секој од
митовите со факти.

2. Двојките ги претставуваат одговорите.
Побарајте од доброволци да прочитаат што напишале.
Задолжително исправете ги преостанатите заблуди со
помош на ресурсниот лист Што е вистина? - тези.

Завршни прашања
• Што научивте денес, а не сте го знаеле претходно?
• Што мислите, како заблудите за алкохолот влијаат врз
однесувањето?
• Што мислите, кои заблуди за алкохолот предизвикуваат
најмногу проблеми? Објаснете.



  5 минути

241

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Изберете една статија од оние што учениците ги собраа
за задачата „Во вестите“ на првиот час. Ископирајте ја и
дадете еден примерок на секој ученик. Нека напишат
краток текст за статијата, во кој ќе опишат што се слу-
чило, кој бил вклучен и како алкохолот влијаел на ситуа-
цијата. 

Посета на одделението
Замолете советник за зависности да позборува со одделе-
нието за последиците од алкохолизмот и обилното пиење
врз луѓето и нивните семејства. Учениците нека запишат
прашања на картички пред посетата. Соберете ги праша-
њата и изберете неколку што ќе му ги дадете на предава-
чот пред часот, ако тоа е можно. Поттикнете го
предавачот да зборува за местата каде што може да се по-
бара помош во заедницата.
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Прв мит. „Кога пијам имам повеќе енергија.“
Што е вистина? Алкохолот ја забавува вашата способност за зборување, размис-

лување и движење.

Втор мит: „Пиењето има речиси исто дејство врз сите.“
Што е вистина? Луѓето различно реагираат на алкохолот. Нивната возраст, ви-

сина, тежина и колку пијат се фактори што влијаат на тоа како
се чувствуваат и однесуваат кога пијат.

Трет мит: „Можам да возам. Испив само две пива, а секогаш знам кога сум
испил премногу.“

Што е вистина? Луѓето што пиеле предизвикуваат многу сообраќајни незгоди.
Дури и ако не се однесуваат и не изгледаат како да се пијани,
возачите што пиеле се поопасни на патиштата поради побав-
ните реакции, послабиот вид и помалата контрола.

Четврти мит: „Пиењето е начин да се вклопам со врсниците.“
Што е вистина? Повеќето млади не пијат. Тинејџерите што пијат многу често ги

губат пријателите што не пијат или што пијат само понекогаш.
Најдобриот начин да се вклопиш во друштвото е да ги научиш
друштвените вештини што ти помагаат да стекнеш добри
пријатели.

Петти мит: „Никого не треба да го интересира дали пијам премногу.“
Што е вистина? Луѓето што пијат можат да предизвикаат многу проблеми за се-

мејството и пријателите. Многу кавги, сообраќајни незгоди, се-
мејни проблеми, грабежи, самоубиства, па дури и убиства се
поврзани со алкохолот.

Шести мит: „Сè додека пијам пиво и ги избегнувам жестоките пијалаци ќе
бидам океј.“

Што е вистина? Алкохолот во пивото, виното и жестоките пијалаци е ист.

Лекција 6 

час 5
РЕСУРСЕН ЛИСТ ЗА НАСТАВНИЦИ
ШТО Е ВИСТИНА - ТЕЗИ
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Седми мит: „Луѓето се позабавни кога пијат.“
Што е вистина? Алкохолот го забавува размислувањето, па луѓето може да из-

гледаат или да направат нешто глупаво. Можеби мислат дека се
духовити, но всушност не се.

Осми мит: „Само затоа што некоја жена е бремена, тоа не значи дека не
треба да пие.“

Што е вистина? Бремената жена што пие може да предизвика оштетувања на
мозокот и вродени мани - фетален алкохолен синдром - кај бе-
бето во развој. 

Деветти мит: „Кога пиеш се чувствуваш како да си повозрасен.“
Што е вистина? Наместо да изгледаш позрел, од пиењето може да се однесуваш

будалесто и да се однесуваш чудно. Малкумина возрасни пијат
за да се опијат. Една третина од нив воопшто не пијат.

Десетти мит: „Ајде, напиј се, ќе ти биде подобро.“
Што е вистина? Луѓето што пијат премногу често повраќаат и/или имаат ма-

мурлак, што вклучува мачнина во стомакот и главоболка. Исто
така тие може да се срамат поради работите што ги направиле
кога биле пијани.

Лекција 6 

час 5
РЕСУРСЕН ЛИСТ ЗА НАСТАВНИЦИ
ШТО Е ВИСТИНА - ТЕЗИ
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Лекција 6, час 6.
АЛКОХОЛ: КАКО ВЛИЈАЕ 
ВРЗ МЛАДИТЕ?

Денешен
цитат:

„За да се движиш
слободно, мора да

имаш длабоки
корени.“

Бела Левицки

Н А  О В О Ј  Ч А С

Младите што пијат најчесто почнуваат со пиење меѓу 11 и
13 години. Според податоците од истражувањето ESPAD
2012 спроведено во Македонија на примерок од попула-
цијата на средношколци на возраст од 16 години, три
четвртини од учениците (53,9%), и тоа значително повеќе
момчиња отколку девојки, испиле барем еден алкохолен
пијалак во последните 12 месеци.  Повеќе од една поло-
вина од учениците (39,1%) испиле барем еден алкохолен
пијалак во 30 дена пред истражувањето. Поради тоа што
алкохолот е дозволен за возрасните и го има во многу до-
мови, многу адолесценти и нивните родители сметаат дека
е нормално малолетници да пијат. Тие не се свесни колку е
поопасен алкохолот за младите отколку за возрасните.
Денес учениците разговараат за резултатите од анкетата
и за нормите околу пиењето кај малолетниците. Тие ги
разгледуваат причините, поради коишто некои млади
пијат - и можните проблеми. Потоа во двојки зборуваат за
позитивните начини за справување со ситуации, во кои се
под притисок да пијат.

Цел на часот
Разгледување на начините, на коишто алкохолот влијае
врз животот на младите.

Активности
Учениците ќе:
1. сфатат дека повеќето тинејџери не пијат;
2. разгледаат зошто некои млади пијат и заблудите зад
тие причини;
3. опишат како алкохолот може да влијае на животот на
младите и
4. размислат за ризиците и позитивните можности во си-
туации поврзани со алкохолот.
Клучни елементи на превенцијата: нормативни верувања;
општествени влијанија.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Анкета: Што мислиш? - работен лист од вториот час
- Информативен лист Алкохолот и младите: што треба да
знаете
- Работен лист Ситуации
• Ресурсен лист за наставникот од вториот час Анкета:
Што мислиш?
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Напишете ги целта на часот и денешниот цитат
на таблата.

Цел на часот: Испитување како алкохолот може да
влијае на животот на младите.
Цитат: За да се движиш слободно, мора да имаш
длабоки корени.

Бела Левицки, балерина
На почетокот на часот прашајте ги учениците што мислат
дека значи цитатот. Како стекнуваме „длабоки корени“?
Како може пушењето, алкохолот и другите дроги да им
отежнат на младите да се „движат слободно“ и да имаат
„длабоки корени“?
Опција: Повикајте еден или повеќе ученици да резими-
раат некоја статија што ја нашле за алкохолот (види час 1:
ПРИМЕНА, „Во вестите“). Може да опишат што се слу-
чило, кој бил вклучен и како користењето алкохол
влијаело врз ситуацијата.
Објаснете дека денес учениците ќе разгледуваат како ал-
кохолот може да влијае врз способноста на младите да се
„движат слободно“ и да пуштат „длабоки корени“.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Разговарајте со учениците за прашањата во
врска со алкохолот од работниот лист Анкета:
што мислиш?

Учениците нека го отворат работниот лист Анкета: што
мислиш? (прашања 5, 6 и 7). Повикајте неколку добро-
волци да ги кажат своите процени. Потоа откријте им ги
стварните вредности од ресурсниот лист за наставници
Анкета: што мислиш? Учениците нека ги запишат овие
вредности во колоната „Стварност“

2. Објаснете зошто повеќето повозрасни ос-
новци не користат алкохол.
Прашајте ги учениците што мислат, зошто повеќето по-
возрасни основци не пијат алкохол. Набројте ги нивните
причини на таблата. 

Примерите може да вклучуваат:

• Нивните пријатели не пијат.
• Не им се допаѓа вкусот.
• Спортуваат.
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• Незаконски е.
• Тоа би ги разочарало или налутило родителите.
• Не сакаат да стекнат лош углед.

3. Разговарајте за тоа зошто некои постари основци
пијат алкохол и за заблудите зад тие причини.

Прашајте ги учениците што мислат, зошто некои постари
основци почнуваат да пијат алкохол. Напишете ги и тие
причини на таблата. (Примерите се подолу.) Потоа, врз
основа на согледувањата на учениците од ВЕЖБАТА на
четвртиот час, побарајте од нив да ги исправат заблудите
зад тие причини.

Примери:

За да изгледаме и да се однесуваме како повозрасни:
Вистината е дека луѓето што пијат често зборуваат глу-
пости, повраќаат, се тепаат или се однесуваат необично.
Вистински начин да се биде возрасен е да се прават ра-
боти, со коишто се заслужува довербата и почитувањето
од другите.

За да се вклопиме во друштвото: Вистината е дека пове-
ќето адолесценти не пијат. Впрочем, зарем навистина са-
кате пријатели што го кршат законот и ве вовлекуваат во
работи што може да ви го усложнат животот? Вистински
начин да се вклопите е да избирате пријатели што ве са-
каат и ве прифаќаат такви какви што сте.

За да се опуштиме: Вистината е дека алкохолот е депре-
сив, од којшто може да ви се приспие, да станете тажни
или депресивни. Вистински начин на опуштање е да се
вежба, да се зборува за проблемите со лице од доверба
или да правите нешто во што уживате.

За да се забавуваме: Вистината е дека „забавата“ со
пиење често се претвора во тепачки, сообраќајни незгоди
или притисок да се прават работи што предизвикуваат
неволји. Вистинската забава е да правите работи, на
коишто ќе се сеќавате со задоволство и за коишто нема да
ви биде срам да зборувате подоцна.

Преку фокус групи со
млади е откриено
дека најчестата при-
чина, поради којашто
младите на тинејџер-
ска возраст или пом-
лади не користат
дрога е тоа дека ќе ги
„разочараат или налу-
тат родителите“ ако
тие дознаат. Овој наод
покажува дека возрас-
ните што се грижат за
децата треба јасно да
им стават на знаење
дека се против корис-
тењето дроги (Office
of National Drug Con-
trol Policy, Youth Focus
Groups: National Youth
Anti-Drug Media Cam-
paign, 1997).
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4. Разговарајте како алкохолот може да влијае на
животот на младите.

Истакнете дека за некои возрасни алкохолот може да соз-
даде многу проблеми. Меѓутоа, поради тоа што младите
сè уште растат и се развиваат, веројатноста дека тие ќе
имаат проблеми ако пијат алкохол е уште поголема.
Колку што порано човек почне со користење алкохол,
толку е поголем ризикот од штетни последици.

Разговарајте со учениците за информативниот лист Алко-
холот и младите: Што треба да знаеш, во кој се наведени
цитати од Ива, Никола и Петар.

В Е Ж Б А

1. Учениците ги идентификуваат ризиците и 
позитивните можности во типични ситуации 
поврзани со алкохолот.
Истакнете дека некои млади доаѓаат во ситуации што
вклучуваат алкохол и без размислување подлегнуваат на
притисокот. Тие не разбираат дека имаат избор во овие
ситуации. Спомнете ги зборовите на Петар:

Не пијам бидејќи не сакам да ги имам проблемите што одат
рака под рака со пиењето и користењето дроги. Не сакам да
имам проблеми дома, да го уништам автомобилот или да
направам нешто, од што подоцна ќе се срамам. Добро се
чувствувам без дроги. 

За да останат слободни од неволјите и проблемите повр-
зани со пиењето кај малолетниците, учениците треба да
се подготвени за справување со негативните притисоци.
Сега ќе разгледаат некои типични ситуации и ќе размис-
лат за можните проблеми и позитивните одлуки што
може да ги донесат.

Поделете ги учениците во двојки и кажете им да го отво-
рат работниот лист Ситуации во книгата Промени и пред-
извици. Објаснете им дека имаат десетина минути за да
прочитаат, поразговараат и да запишат можни ризици и
можности за секоја ситуација. Во третиот пример треба
да опишат ситуација во којашто би можел да се најде
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некој на нивна возраст. Објаснете им дека ќе разговараат
за сопствените решенија со целото одделение. На девет-
тиот и десеттиот час ќе вежбаат и демонстрираат како да
се справат со вакви ситуации.

2. Разговор за одговорите на двојките.
Побарајте од двојките да ги споделат своите одговори на
ситуациите 1 и 2. Водете го одделението кон постигну-
вање консензус за можните проблеми и најдобрите на-
чини за нивно избегнување. Потоа направете го истото
со ситуациите што двојките ги смислиле како одговор на
третата задача.

Во резимето кажете дека „чувањето на разумот“ во си-
туации поврзани со алкохолот значи да се знаат ризи-
ците, да се размисли за сите начини за справување со
ситуацијата, а потоа да се постапи на начин, на којшто
најдобро ќе се заштитите себеси и другите.

Завршни прашања
• Дали мислите дека луѓето што пијат многу размислу-
ваат за последиците од своите постапки? Објаснете.
• Наведете некои ситуации поврзани со алкохолот што
завршуваат со лоши одлуки. Наведете некои од пробле-
мите што може да произлезат.
• Врз основа на она што го научивте денес, дали мислите
дека пиењето му отежнува на младиот човек да се
„движи слободно“? Објаснете.

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Учениците нека изберат три причини, поради коишто
адолесцентите пијат што ги идентификуваа заедно во
делот ПОВРЗУВАЊЕ и нека ги запишат во дневникот.
Нека ги побијат овие три причини со реалните факти
што ги научија за пиењето. Исто така нека предложат по-
зитивни начини за опуштање, забава и за човек да из-
гледа и да се однесува како возрасен.

Може да го упо-
требите тестот Б
од лекцијата 6

како дополнителна
вежба откако ќе го
завршите делот
ВЕЖБА.
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Лекција 6, час 7.
СПРОТИВСТАВУВАЊЕ НА 
РЕКЛАМИТЕ ЗА ЦИГАРИ 
И АЛКОХОЛ

Денешен
цитат:

„Дефиниција
на рекламата:

ве тера да 
потрошите

пари кои ги 
немате на

нешто што не
ви треба.“

Вил Роџерс

Н А  О В О Ј  Ч А С

Спречувањето на користењето на тутун и алкохол кај
адолесцентите претставува посебен предизвик бидејќи
тие два вида дрога се легални за возрасните и многу се
рекламираат. Младите се бомбардирани со реклами за
цигари и алкохол, заедно со моќните слики на сјај,
пријатели и забава, што ги прават овие дроги толку при-
влечни за младите.

Седмиот час им помага на учениците да станат посвесни
за сликите и пораките што ги пренесуваат производите-
лите на цигари и алкохол - и за тоа како тие целат кон
младите и ги манипулираат нив. Учениците критички ги
разгледуваат рекламите, ги препознаваат сликите што за-
лажуваат, а потоа им се спротивставуваат со она што
знаат дека е поточно и повистинито. 

Цел на часот
Анализирање на реклами за цигари и алкохол и спро-
тивставување на нивните пораки што промовираат дроги
со факти.

Активности
Учениците ќе:

1. ја објаснат целта на рекламирањето;
2. ги препознаваат заедничките техники за рекламирање
цигари и алкохол и
3. ги менуваат рекламите за цигари и алкохол, за да ги на-
прават поточни и пореални. 
Клучни елементи на превенцијата: очекувања од
дејството на дрогата; општествени влијанија

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Информативен лист Рекламни пораки за алкохолот и цига-
рите
Соберете реклами за цигари и алкохол, во коишто се корис-
тени различни рекламни техники. Обидете се да опфатите
реклами за електронски цигари, за полесни пијалаци и рек-
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лами насочени кон посебни групи - како жени, тинејџери
или етнички одн. културни групи. Размислете за тоа да ги
пластифицирате.
Дополнителни информации за младите и рекламирањето: 
Campaign for Tobacco-Free Kids: www.tobaccofreekids.org
Youth Media Network: www.ymn.org
http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=140
На интернет-страницата на Кампањата за детски живот
без тутун се наоѓаат слики од реклами за цигари и алкохол
што може да ги отпечатите за
часот:www.tobaccofreekids.org/ad_gallery. 

О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ги целта на часот и денешниот цитат
на таблата.

Цел на часот: Анализирање на реклами за цигари и
алкохол и спротивставување на нивните пораки што
промовираат дроги со факти.
Цитат: Дефиниција за рекламирањето: ве тера да
потрошите пари што ги немате за нешто што не ви треба.

Вил Роџерс, хуморист
На почетокот на часот прашајте ги што мислат, како рек-
ламирањето влијае врз младите. Потоа истакнете дека
производителите на тутун и алкохол се вбројуваат меѓу
најголемите огласувачи. Рекламите за тутун и алкохол се
предмет на големи критики, бидејќи се обидуваат да ги
направат производите привлечни за деца и тинејџери.
Прашајте ги учениците: 
• Дали се согласувате дека производителите на тутун и
алкохол се обидуваат да ги направат производите при-
влечни за младите? Објаснете.
• Можете ли да се сетите на слики или слогани од рек-
лами за тутун или алкохол?
• Каде можат младите да видат реклами за тутун? А за алкохол?
Ако учениците не го спомнат тоа, истакнете дека произ-
водителите на тутун и алкохол сè повеќе се рекламираат
на Интернет и користат игри, информации и облека со
брендовите на тутунски и алкохолни производи, за да им
се приближат на децата и тинејџерите. Нивната цел е да
ги натераат младите да мислат дека брендот на компа-
нијата е популарен и кул.

НОВИ ЗБОРОВИ 
рекламна слика:
слика, идеја или

концепт што пренесува
порака
рекламна порака: 
основната идеја
спротивставување: 
работи против нешто
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Во САД: Поради мно-
гуте спогодби за вон-
судско решавање
спорови, постојат сè
повеќе ограничувања
на рекламирањето
тутун, како забраната
за рекламирање на те-
левизија и на бил-
борди и за користење
цртани ликови. Меѓу-
тоа, производителите
на тутун значително
го зголемија реклами-
рањето и промоциите
во малопродажбата,
како и рекламира-
њето во списанија
што ги читаат мла-
дите.
Во Канада: Ограничу-
вањата на рекламира-
њето се воведени во
1988 г. Меѓутоа, пода -
тоците на ACNielsen
(претпријатие за ист-
ражување на пазарот)
покажуваат дека про-
изводителите на ци-
гари трошат повеќе
за маркетинг отколку
пред воведувањето
на законските огра-
ничувања.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Опишете ги заедничките стратегии за 
рекламирање тутун и алкохол.
Истакнете дека и покрај тоа што тутунот создава завис-
ност, а алкохолот е водечка причина за смрт меѓу мла-
дите, производителите на тутун и алкохол и понатаму
трошат милиони долари за поврзување на своите произ-
води со слики од сјај, пријатели и забава. Објаснете дека
целта на тие стратегии е да се привлечат нови купувачи,
да се натераат луѓето да користат одреден бренд и да се
зголеми употребата.

Објаснете дека:

• Рекламите за цигари и алкохол создаваат одреден
имиџ.

Обично рекламата не нуди корисни информации за про-
изводот. Наместо тоа, таа го поврзува производот со не-
која посакувана слика, како сјај, физичка форма,
пријателство или сексапилност. Целта е да ве натераат да
го купите имиџот на производот.

• Рекламите за цигари и алкохол често се насочени
кон одредени групи.

Поради тоа што различните групи имаат различни пот-
реби, огласувачите често создаваат имиџ на производот
што апелира на одредена група, како младите или ет-
нички и културни групи. На пример, се користат жи-
вотни и цртани ликови за да им се пренесе на младите
пораката дека производот е забавен, кул и не предизви-
кува последици.

Упатете ги учениците на информативниот лист Рек-
ламни пораки за алкохол и цигари во книгата Промени и
предизвици и разгледајте ги пристапите.

2. Испитајте една реклама за цигари и една за 
алкохол.
Покажете ги двете реклами и за секоја од нив прашајте:

• Што бара оваа реклама од вас да поверувате?
• Како оваа слика се обраќа на младите?
• Какви промени на оваа реклама би ја направиле повис-
тинита? (На пример: на повистинита реклама би се пока-
жало како некој пуши, а луѓето околу него се
изнервирани, кашлаат и се оддалечуваат.)
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П О В Р З У В А Њ Е  

3. Разговарајте за влијанието на рекламите за 
цигари и алкохол врз младите.
Објаснете дека документи што биле објавени преку
судски постапки покажуваат дека рекламите за цигари
биле намерно насочувани кон младите. На пример, во
еден интерен допис од тутунската компанија Филип
Морис се вели:

Денешниот тинејџер е иден потенцијален редовен купувач... на
тинејџерска возраст се прави првиот избор на брендови.

Новиот бренд насочен кон младите пушачи мора некако да
стане „ин“, а во промоцијата треба да се нагласуваат заед-
ништвото, припадноста и прифаќањето од групата, но ис-
товремено да се истакнуваат индивидуалноста и
оригиналноста...

Објаснете што покажуваат истражувањата за влијанието
на рекламите за цигари и алкохол врз младите:

• Децата што се свесни за реклами за пиво имаат попози-
тивни мислења за пиењето и поголема намера да пијат
кога ќе пораснат.
• Рекламите за цигари имаат сè посилно влијание врз од-
луката на младите да пушат од притисокот од врсниците.
• Веројатноста тинејџери да ги пушат трите најмногу
рекламирани брендови на цигари е повеќе од два пати
поголема отколку кај возрасните.
• Откако производителите на цигари почнале да прода-
ваат брендови на цигари наменети за жените, бројот на
млади жени што пушат брзо почнал да се зголемува.

Истакнете дека поради тоа што сега постојат ограничу-
вања на рекламирањето цигари во списанија за млади и
на билборди, производителите на цигари ги ставаат
своите производи во филмови што се популарни меѓу
младите и на Интернет. Со оглед на тоа што производи-
телите гледаат ограничени можности за иднината во
САД и Канада, тие го зголемуваат маркетингот во земјите
во развој, како Русија и Кина, каде што луѓето знаат по-
малку за штетното дејство на тутунот.
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В Е Ж Б А

1. Групите анализираат и менуваат реклами за
цигари и алкохол.

Поделете ги учениците во групи по тројца и напишете ги
следните прашања на таблата:

• Што бара оваа реклама од вас да поверувате?
• Како оваа порака се обраќа на младите?
• Што може да се смени во рекламата, за да стане нејзи-
ната порака повистинита?

Дајте по една реклама за цигари и алкохол на секоја група.
Дајте им пет минути да одговорат на трите прашања на
таблата. Потоа по две од групите нека ги разменат рекла-
мите и одговорите. На крајот, секоја од шесте групи нека
претстави една своја реклама пред одделението.

Учениците можат да најдат информации за тоа како да ги
направат и испратат своите реклами против цигарите и
алкохолот на адресата www.adbusters.org.

2. Истакнете како младите можат да се
спротивстават на рекламите за алкохол и цигари.

Претставете начини, на коишто младите во вашата и во
други заедници се борат против производителите на
тутун и алкохол.

• Некои тинејџери во градот Коламбус, во државата
Охајо, САД, се налутиле кога виделе дека во неколку про-
давници цигарите се рекламираат покрај полиците со
слатки. Повеќе реклами биле поставени толку ниско, што
малите деца можеле лесно да ги видат. Тинејџерите го
пријавиле тоа во Одборот за здравство на Коламбус, ве-
лејќи дека им е смачено од тоа младите да бидат жртви на
цигарите.
• Тинејџерите основале организација наречена SWAT
(Students Working Against Tobacco – Ученици против ту-
тунот). Тие ја објавуваат вистината за тутунот, за да ста-
нат младите свесни дека се манипулира со нив. SWAT
организира историски состанок со тутунската компанија
Браун и Вилијамсон, на којашто ја изразија својата загри-
женост за маркетингот насочен кон младите.
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В Е Ж Б А

Напомена: Интерактивната интернет-страница на SWAT 
е достапна на www.thetruth.com. 

Завршни прашања
• Што е заедничко за рекламите за алкохол и цигари?
• Како рекламите можат да влијаат врз вас, дури и кога
мислите дека не ги забележувате?
• Што мислите, зошто производителите на тутун и алко-
хол создаваат слики и пораки што им се допаѓаат на де-
цата и тинејџерите?

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Побарајте од учениците да ја опишат следната реклама за
тутун или алкохол што ќе ја видат во продавница или во
списание и да одговорат на следните прашања:

• Каде ја видовте рекламата?
• Каков имиџ претставува рекламата?
• Кои се вашите предлози за рекламата да стане пореална
и повистинита?

Разговор со избраната возрасна личност
Кажете им на учениците да поразговараат со родител или
со друго возрасно лице за тоа како изгледале рекламите за
цигари и алкохол пред десет или петнаесет години. Може
да прашаат:

• На кои реклами за цигари се сеќаваш?
• Што мислиш, во колкава мера тие реклами влијаеја врз
тинејџерите?
• Како се смениле ставовите за пушењето од времето кога
беше на моја возраст?

Може да го
употребите тес-
тот В од лек-

цијата 6 како
дополнителна вежба
откако ќе го завршите
делот ВЕЖБА.
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П Р И М Е Н А  

Моќта на пишаниот збор
Учениците заедно нека напишат писмо до пре-
тпријатието, во коешто ќе објаснат зошто не им се допаѓа
нивната реклама за цигари или алкохол.

На пример: Почитувани, загрижени сме бидејќи вашите
реклами влијаат врз децата да мислат дека ќе живеат
добро ако пијат пиво. Мислиме дека вашата реклама пре-
несува погрешна порака.

Испратете ги писмата и разговарајте за евентуалните од-
говори што ќе ги добијат учениците.

Реклами на радио
Учениците нека напишат реклами за јавниот сервис што
промовираат здрав живот без дроги. Може да ги прочи-
таат своите реклами на училишната утринска програма.
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Лекција 6, час 8.
МАРИХУАНА: КАКО ВЛИЈАЕ 
НА МЛАДИОТ ЧОВЕК?

Денешен
цитат:
„Едно е точно
ако си бараме
неволја: обично
ќе ја најдеме.“
Меј Малу

Н А  О В О Ј  Ч А С

Мислењето на младите дека марихуаната е штетна дра-
матично опаѓа во повисоките одделенија од основно и на
почетокот на средното образование. Истовремено таа
станува подостапна. Притисокот да почнат да користат
марихуана е суптилен, но силен. Поради тоа што поста-
рите основци често имаат погрешно мислење дека „сите
го прават тоа“, многумина веруваат дека користењето
марихуана е добар начин за наоѓање и задржување
пријатели. Меѓутоа, нејзиното користење го забавува соз-
ревањето и може сериозно да ја наруши емоционалната,
општествената и академската благосостојба на младите.
Бидејќи марихуаната влијае на размислувањето и расу-
дувањето, таа доведува и до ризично однесување, корис-
тење други дроги и заболување од сексуално
преносливи болести, како ХИВ/СИДА.

На денешниот час учениците ги разбиваат некои од за-
блудите за зачестеноста на користењето марихуана. Тие
ги разгледуваат физичките и општествените последици
од користењето марихуана, вклучително влијанието врз
нивната способност да користат здрав разум и да фун-
кционираат нормално - што е главниот проблем што мла-
дите го наведуваат во врска со користењето марихуана.
Потоа, како позитивни врсници, тие демонстрираат како
може да убедат пријател да не ја користи оваа дрога.

Цел на часот
Разгледување на начините, на коишто употребата на ма-
рихуаната може да влијае на животот на младите.

Активности
Учениците ќе:
1. опишат на кои начини марихуаната како дрога може
да предизвика неволји;
2. ги разгледаат причините и ситуациите во кои се про-
мовира користењето на марихуаната и
3. демонстрираат како да убедат пријател да не користи
марихуана.
Клучни елементи на превенцијата: очекувања од
дејството на дрогата; нормативни верувања; општествени
влијанија.
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НОВИ ЗБОРОВИ

зависност од
дрога: неодолива  по-
треба од дрогата

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Работен лист од вториот час Анкета: Што мислиш?
- Информативен лист Марихуана: што треба да знаете
• Ресурсен лист за наставникот од вториот час Анкета:
Што мислиш?

Дополнителни информации за спречување на користе-
њето марихуана:

www.hera.org.mk

www.health.org

www.health.org

www.ccsa.ca

О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ги целта на часот и денешниот цитат
на таблата.

Цел на часот: Разгледување на начините, на коишто
употребата на марихуаната може да влијае на животот
на младите.
Цитат: Едно е точно ако си бараме неволја: обично ќе ја
најдеме. Меј Малу, писател

На почетокот на часот прашајте ги учениците како цита-
тот е поврзан со користењето дрога. Потоа нека дадат
предлози за тоа како младиот човек си „бара неволја“ ако
користи дроги, како тутун, алкохол и марихуана. На-
бројте ги на таблата. Наведете ги учениците да размислу-
ваат за следното:

• Стекнување репутација што тешко се менува;
• Губење на довербата од родителите и други луѓе што ги
почитувате и што ви се важни;
• Губење на пријателите што не користат дрога;
• Проблеми поради дрогата - апсење, непланирана бре-

Во Центарот за завис-
ности и злоупотреба
на супстанции на Уни-
верзитетот Колумбија
е откриено дека веро     -
јатноста адолесцен-
тите што користат
марихуана да корис-
тат кокаин е 85 пати
поголема отколку кај
врсниците што не ко-
ристат. А 60 проценти
од младите што корис-
тат марихуана пред да
наполнат 15 години
подоцна користат ко-
каин.
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О Т К Р И В А Њ Е  

меност, бркање од училиште;
• Развој на емотивна или физичка зависност од дрогата;
• Загрозување на здравјето и
• Ограничување на можностите во иднината поради про-
блеми со дрогата.

Во резимето истакнете дека на крајот на краиштата ние
имаме способност - и одговорност - да се заштитиме од
штетните притисоци и одлуки околу нас. Денес учени-
ците ќе видат како марихуаната и сличните дроги можат
да влијаат на здравиот разум и нормалното функциони-
рање на младите.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Разговор за прашањата што се однесуваат на 
марихуаната во Анкета: Што мислиш?
Истакнете дека честа заблуда кај младите е дека повеќето
тинејџери користат дроги. Вистината е дека повеќето ти-
нејџери не користат марихуана, ниту пак некогаш ќе ја
користат. Во едно истражување тинејџерите одговарале
на прашањето како би реагирал нивниот близок другар
ако дознае дека користат марихуана. Големо мнозинство
одговориле дека нивниот пријател би осудил дури и пов-
ремено користење.

Учениците нека го отворат работниот лист Анкета: што
мислиш? Повикајте неколку доброволци да ја кажат
својата процена. Потоа откријте ги вистинските вред-
ности што се наоѓаат во ресурсниот лист за наставникот
за работниот лист Анкета: што мислиш? Учениците нека
ги запишат вредностите во колоната „Реалност“.

2. Учениците разгледуваат причини и ситуации 
што го поттикнуваат користењето марихуана.
Прашајте ги учениците што мислат, зошто некој на нивна
возраст би користел забранета дрога, како марихуаната.
Исто така побарајте примери за ситуации, во коишто
младиот човек би бил во искушение да ја проба оваа
дрога. Напишете ги одговорите на учениците на таблата
со нивни зборови. 
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Запишете ги ситуа-
циите од делот ПОВР-
ЗУВАЊЕ за да ги
користите на деветтиот
час, кога учениците ќе
вежбаат справување со
притисокот да корис-
тат дрога.

П О В Р З У В А Њ Е  

Примери:

3. Учениците разговараат за важни информации
за дејството на марихуаната.

Учениците нека го отворат информативниот лист Мари-
хуана: што треба да знаете во книгата  Промени и предиз-
вици. Разговарајте заедно и помогнете им на учениците да
се сетат на следното: 

Употребата на марихуана може да...

• ве натера да се однесувате така што ќе изгледате глу-
паво или нема да бидете кул;
• предизвика да изгубите пријатели;
• предизвика здравствени проблеми;
• доведе до лоши одлуки и непромислено однесување;
• предизвика губење на почитувањето и довербата од ро-
дителите;
• има лошо влијание врз помлад/а брат или сестра и
• ви го наруши здравјето.

В Е Ж Б А

1. Учениците во група одлучуваат што би му
рекле на пријател што користи марихуана.

Учениците нека седнат во групи по петмина. Прочитајте
ја следната ситуација на глас.

Причини

Постар/а брат или сестра ко-
ристи марихуана.

Љубопитност.

Сакаат да изгледаат повоз-
расни.

Сакаат да стекнат или за-
држат пријатели.

Не знаат како да одбијат.

Сакаат да се ослободат од
стресот.

Ситуации

Сами дома со постар/а
брат/сестра.

Кај пријател по училиште.

На забава без возрасни во бли-
зина.

Сами дома.
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Може да го
употребите тес-
тот Г од лек-

цијата 6 како
дополнителна вежба
откако ќе го завршите
делот ВЕЖБА.

В Е Ж Б А

„Сите вие сте пријатели на Лука. Сте дознале дека Лука
користи марихуана и сте одлучиле да му кажете што ве
загрижува. Што ќе му речете? Како ќе му го кажете тоа?

Напишете ги следните теми на табла. Побарајте секој од
членовите на групата да одговори на една тема при пла-
нирањето на разговорот со Лука:

• Губење на контролата и здравиот разум.
• Односи со семејството.
• Односи со пријателите.
• Физички проблеми.
• Сегашни и идни можности.

Дајте им на групите по шест до седум минути за да се
подготват за тоа што ќе му кажат на Лука и како.

2. Групите го глумат тоа што би го кажале.
Претставете се како Лука и дајте им кратко образложение
на учениците за тоа зошто користите марихуана.

Пример:

„Јас сум Лука. Не грижете се... не дувам редовно - само
кога ќе излезам со едни другари. Тие дуваат одамна -
велат да не се грижам и дека сите го прават тоа. Никој не
умрел од трева. Освен тоа, јас сум млад и здрав и можам
да издржам.“

Во својата улога на Лука, повикајте ги членовите на гру-
пите да кажат зошто се загрижени што користите мари-
хуана.

Завршни прашања
• Што мислите, кои се најубедливи причини против ко-
ристењето марихуана?
• Ако ваш близок пријател користи марихуана, како
може тоа да влијае на работите што ги правите заедно?
• Ако вашиот пријател користи, каков притисок би чувст-
вувале да пробате марихуана?



  5 минутиП Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Врз основа на ова што го научија на часот, учениците
нека напишат пет причини зошто не треба да се користи
марихуана.
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Лекција 6, час 9.
ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИТИСОКОТ
ДА СЕ КОРИСТИ ДРОГА

Денешен
цитат:
„Единствената
личност која ти
стои на патот си
самиот ти. Дру-
гите може  да те
запрат привре-
мено. Ти си 
еднствениот/та
што го може тоа
засекогаш.“
Зиг Зиглар

Истражувањата покажуваат дека главно врсниците
влијаат на користењето алкохол, тутун и други дроги.
Повеќето млади учат за дрогите од пријатели и обично
прв пат им се нуди дрога кај пријатели дома кога родите-
лите не се таму. Веројатноста да се користи дрога е пого-
лема ако тоа го прават заедно со други, што укажува на
тоа дека општествениот притисок навистина влијае на
прифаќањето. Исто така значаен извор на притисок се
дечковците и девојките. Притисоците да се користи
дрога често се суптилни, а понудата за користење дрога
може да биде едноставна, како: „Сакаш пиво?“ Понудите
често се поврзани со групни норми, како „сите го прават
тоа“ или се фокусирани на наводните предности на дро-
гата, како: „Ќе ти биде подобро“.
Деветтиот и десеттиот час се надоврзуваат на она што
учениците веќе го научија за справувањето со негатив-
ните притисоци. Денес учениците разговараат за тоа
како да се изборат со внатрешниот и надворешниот при-
тисок да користат дрога. На десеттиот час вежбаат и де-
монстрираат спротивставување на притисоците преку
„разговор со себе“ и вештините на наметливост што ги
научиле во програмата.

Цел на часот
Разгледување на делотворни и асертивни начини да се
справиме со притисокот да користиме дрога.

Активности
Учениците ќе:

1. ги идентификуваат проблемите што може да произле-
зат од пробување или повремено користење дроги;
2. предложат ситуации, во кои постои притисок да се ко-
ристи дрога;
3. направат разлика меѓу внатрешните и надворешните
притисоци да користат дрога и
4. одредат асертивни и делотворни начини за справу-
вање со притисокот да користат дрога.
Клучни елементи на превенцијата: општествени
влијанија; вештини за давање отпор.

Н А  О В О Ј  Ч А С
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Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Работен лист Како да се заложиме за себе
• Ресурсен лист за наставникот Што би направиле ако...?
• Ситуации со марихуана од делот ПОВРЗУВАЊЕ

од осмиот час.

О Т К Р И В А Њ Е  

1. Напишете ги целта на часот и денешниот 
цитат на таблата.
Цел на часот: Разгледување на делотворни и асертивни
начини да се справиме со притисокот да користиме дрога.
Цитат: Единствената личност што ти стои на патот си
самиот ти. Другите можат да те запрат привремено. Ти
си единствениот/ната што го може тоа засекогаш.

Зиг Зиглар, писател
На почетокот на часот прашајте ги учениците што мислат
дека значи цитатот. Како може тој да се однесува на си-
туации што вклучуваат користење дроги?
Кажете им на учениците да се сетат на ситуација - не
мора да биде поврзана со дрога - кога морале да се бранат
себеси или да бранат некој друг. Како се чувствувале?
Каков бил исходот? Што научиле? Повикајте доброволци
да го споделат своето искуство со другите.
Потоа учениците нека размислат за момент кога биле под
притисок да направат нешто, за што потоа се покајале.
Како се чувствувале? Какви биле последиците? Што на-
училе? Повикајте доброволци да го споделат и тоа ис-
куство со другите.

2. Учениците ги кажуваат причините за 
евентуално каење по пробување или 
повремено користење дроги. 
Истакнете дека мнозинството млади го сметаат редовното
користење дроги за штетно, но не размислуваат за пробле-
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О Т К Р И В А Њ Е  

мите што може да настанат од пробување или повремено
користење. Побарајте од учениците да наведат некои од
проблемите што може да настанат. Набројте ги на таб-
лата. Наведете ги учениците да го вклучат следното:
• разочарување или лутење на родителите и губење на
нивната доверба;
• ќе направат нешто глупаво под дејство на дрогата и ќе
се посрамотат;
• ќе повредат некого со своите зборови или постапки;
• ќе станат дел од друштво што користи дрога и
• ќе бидат исфрлени од училиште, од тимот или од не-
која активност.

Објаснете дека денес учениците ќе разгледуваат начини
за избегнување ситуации, поради коишто подоцна ќе се
каат и ќе изградат самодоверба, за да се спротивстават на
притисокот да користат дрога.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Учениците идентификуваат ситуации и
притисоци што го поттикнуваат користењето дроги.

Истакнете дека луѓето ретко се под директен притисок да
користат дрога. Наместо тоа, притисокот може да биде
суптилен и да потекнува повеќе од ситуацијата и од при-
тисокот да се вклопат или да му удоволат на некого што
им се допаѓа.

Спомнете некои од ситуациите што учениците ги иден-
тификуваа во делот ПОВРЗУВАЊЕ на осмиот час, во
коишто младите чувствуваат притисок да земат мари-
хуана. Потоа побарајте да наведат примери за ситуации
со тутун и алкохол. Запишете ги ситуациите на таблата.

Примери:

• На забави со постари тинејџери што пијат.
• Во парк или трговски центар со друштво што пуши.
• Кај другар/ка што пуши марихуана.
• Во автомобил со постар роднина или пријател што пие.
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П О В Р З У В А Њ Е  

Изберете една ситуација и истакнете дека, дури и ако
длабоко во себе знаат дека треба да одбијат, може да се
најдат во искушение да речат „да“. Прашајте ги учени-
ците: „Каков притисок може да чувствувате во оваа ситуа-
ција?“ (желба да се вклопат, непријатно им е да одбијат,
желба да изгледаат постари).

2. Учениците прават разлика меѓу внатрешен 
и надворешен притисок.
Потсетете ги учениците дека надворешниот притисок
доаѓа од другите - на пример, другарот ве прашува: „Ќе
одиш да купиш цигари?“ Внатрешниот притисок потек-
нува од нас самите - на пример си помислувате: „Ако не
купам цигари, другарот ќе ми се налути“.

Прочитајте ги следните примери на глас, а учениците
нека одлучат дали се работи за внатрешен (В) или надво-
решен (Н) притисок.

В Страв дека некој ќе ви се налути

Н Некој ви се потсмева или ве предизвикува 
да пробате цигара

В Сакате да направите нешто што прави 
другарот/другарката

В Загрижени сте дека ќе ве исклучат

Н Некој ве убедува да направите нешто ризично

В Сакате да изгледате возрасни или кул

3. Разговор за спротивставување на внатрешниот 
и надворешниот притисок за користење дрога.
Истакнете дека учениците сигурно го знаат чувството -
стегнато грло, треперење на рацете и гласот - кога некој
ги тера да направат нешто што е спротивно на нивниот
здрав разум. Попуштањето под овој негативен притисок
може да предизвика помали или поголеми проблеми. Тоа
значи дека не сме воделе сметка за сопствената безбед-
ност и благосостојба.

Објаснете дека во ситуациите поврзани со користење
дрога е важно прво да се спротивставиме на внатрешниот
негативен притисок. Мора да ја изградиме самодовербата
што ќе ни овозможи да донесеме добра одлука.
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П О В Р З У В А Њ Е  

Претставете го следниот пример:

Ситуација: Некој што ви се допаѓа прашува дали сакате
пиво.

Негативен внатрешен притисок: Можеби нема да му се
допаднам ако одбијам. 

Позитивна внатрешна порака - лично зајакнување: Не
морам да пијам за да им се допаднам на луѓето.

Кога веќе ќе знаете што е добра одлука, подготвени сте да
бидете цврсти и да дадете асертивен одговор.

Асертивен одговор: Не, благодарам, не пијам.

4. Учениците вежбаат спротивставување на 
внатрешен и надворешен притисок.
Учениците нека го отворат работниот лист Како да се за-
ложиме за себе во книгата Промени и предизвици. Разгова-
рајте заедно за одговорите и напомнете дека често
внатрешниот и надворешниот притисок се поврзани. Мо-
раме прво да се спротивставиме на негативниот притисок
однатре, пред да можеме да се спротивставиме на нега-
тивниот притисок од другите.

Предложете им на учениците да ги запишат своите идеи
за делотворни начини за спротивставување на притисо-
кот да користат дрога на работниот лист под насловот
„Други идеи?“.
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Учениците утврдуваат позитивни начини за
справување со негативен внатрешен и
надворешен притисок.

Поделете ги учениците во парови. Прочитајте ја на глас си-
туацијата од ресурсниот лист за наставници Што би на-
правиле ако...? заедно со прашањата за разговор во парови.
По неколку минути, повикајте неколку парови да ги споде-
лат одговорите со другите. Разговарајте за тоа кои одго-
вори изгледаат најделотворни за конкретната ситуација.
Продолжете со другите ситуации на ресурсниот лист.

Во резимето истакнете дека тоа дали младите користат
или не користат дрога влијае на семејството и пријате-
лите, како и на самите нив. Ако пријател ги види како ко-
ристат дрога, нему ќе му биде потешко да не почне и
самиот. Иако е нормално да сакаме да бидеме прифа-
тени, важно е да бидеме прифатени такви какви што сме -
а не како личност под дејство на дрога.

Објаснете им на учениците дека на следниот час ќе де-
монстрираат како да се справат со овие ситуации на асер-
тивен и делотворен начин.

Завршни прашања
• Како е да се биде под притисок да направите нешто
што знаете дека е лошо?
• Што мислите, зошто е корисно прво да се спротивста-
вите на внатрешниот, а потоа на надворешниот притисок?
• Што мислите, зошто некои млади попуштаат под при-
тисокот да користат дроги, а други не?



  5 минути

269

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Учениците нека нацртаат стрип или нека напишат вис-
тинска или измислена приказна, во која се спротивставу-
ваат на притисок од врсниците. Во стрипот или
приказната треба да се пренесе како се спротивставиле,
како на внатрешниот, така и на надворешниот притисок,
како и исходот.

Во вестите
Разгледајте ги статиите поврзани со дрога од локалните и
националните вести што ги собрале учениците (види дел
ПРИМЕНА од првиот час). Разговарајте за притисоците и
за тоа како ситуацијата можела да се смени ако некој се
спротивставел и одбиел да учествува.
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Ситуација 1

Нов сте во соседството. Запознавате тинејџер од околината, а тој почнува да зборува за
земање дрога. Потоа ве прашува дали сакате да одите кај него да пушите марихуана.

• Опишете го внатрешниот негативен притисок што би го чувствувале.

• Што би можеле да си кажете себеси, за да се охрабрите?

• Како можете успешно да одбиете?

Ситуација 2

Постарата сестра на другарот ви понудува да ве однесе дома со автомобил по фудбал-
ски натпревар во училиштето. Забележувате дека пиела.

• Опишете го внатрешниот негативен притисок што би го чувствувале.

• Што би можеле да си кажете себеси, за да се охрабрите?

• Како можете успешно да одбиете?

Ситуација 3

Преспивате кај другар/ка дома. Откако родителите ќе си легнат, другарот/другарката
предлага да земете пиво од ладилникот и да видите како изгледа да се испијаните.

• Опишете го внатрешниот негативен притисок што би го чувствувале.

• Што би можеле да си кажете себеси, за да се охрабрите?

• Како можете успешно да одбиете?

Ситуација 4

Во паркот сте со друштво. Некој ви дава пари и ве замолува да купите цигари.

• Опишете го внатрешниот негативен притисок што би го чувствувале.

• Што би можеле да си кажете себеси, за да се охрабрите?

• Како можете успешно да одбиете?

Лекција 6 

час 9
ШТО БИ НАПРАВИЛЕ АКО...? 
РЕСУРСЕН ЛИСТ ЗА НАСТАВНИЦИ
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Ситуација 5

Некој што многу ви се допаѓа ве кани на забава, каде што ќе се пуши марихуана.

• Опишете го внатрешниот негативен притисок што би го чувствувале.

• Што би можеле да си кажете себеси, за да се охрабрите?

• Како можете успешно да одбиете?

Ситуација 6

Се наоѓате во трговски центар и поголемиот дел од друштвото пуши. Некој ви вели:
„Ајде, пробај една. Не е ништо страшно.“

• Опишете го внатрешниот негативен притисок што би го чувствувале.

• Што би можеле да си кажете себеси, за да се охрабрите?

• Како можете успешно да одбиете?

Лекција 6 

час 9
ШТО БИ НАПРАВИЛЕ АКО...? 
РЕСУРСЕН ЛИСТ ЗА НАСТАВНИЦИ



Лекција 6, час 10.
КАКО ДА СЕ СПРОТИВСТАВИМЕ 
НА ПРИТИСОКОТ ДА 
КОРИСТИМЕ ДРОГА

Денешен
цитат:

„Доаѓаат
моменти кога

мора да се
вкопате, да

застанете цврсто
и да покажете

кој сте.“
Пет Рајли

Н А  О В О Ј  Ч А С

Истражувањата покажуваат дека зачестеноста на користе-
њето дрога значително се зголемува меѓу шесто и седмо
одделение, што ја зголемува веројатноста дека вашите
ученици веќе биле или наскоро ќе бидат соочени со при-
тисокот да почнат да користат. Денес тие практично ќе
вежбаат спротивставување на внатрешниот и надвореш-
ниот притисок да користат дрога - успешно и асертивно
одговарање. Вие ќе ги набљудувате и поединечно ќе им
давате повратни информации.

Можеби ќе ви бидат потребни повеќе од еден час за
набљудување и давање повратни информации на
учениците, за да може секој од нив да демонстрира давање
асертивен одговор во ситуација со користење дрога.

Цел на часот
Демонстрирање на употребата на вештините на асертив-
ност во одбивањето дрога.

Активности
Учениците ќе:

1. опишат асертивен пристап во комуникацијата;
2. вежбаат употреба на вербални и невербални вештини
на асертивност за одбивање дрога;
3. даваат повратни информации на соучениците за делот-
ворни асертивни одговори и
4. демонстрираат асертивно одговарање на притисок да
користат дрога.
Клучен елемент на превенцијата: вештини за давање
отпор.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Работен лист Како да се заложиме за себе (од деветтиот
час)
• Ресурсен лист за наставници Неволјата на Марко
• Ресурсен лист за наставникот од деветтиот час Што би
направиле ако...?
• Факултативно: видеокамера272
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Напишете ги целта на часот и денешниот цитат
на таблата.

Цел на часот: Демонстрирање на употребата на
вештините на асертивност во одбивањето дрога.
Цитат: Доаѓаат моменти кога мора да се вкопате, да
застанете цврсто и да покажете кој сте.

Пет Рајли, кошаркарски тренер
На почетокот на часот прашајте ги учениците како цита-
тот може да се примени во ситуации поврзани со корис-
тење дроги. По кратка дискусија, во резимето кажете дека
цврстиот став против дрогата значи заштита од пробле-
мите што ги предизвикува дрогата. Тоа значи дека сме
слободни да бидеме најдобри што можеме и дека не мора
да лажеме, да се криеме или да се бориме со проблемите,
до кои често доаѓа како последица на попуштањето пред
притисокот да користиме дрога. 

Денес учениците ќе вежбаат снаоѓање во тешки ситуации
поврзани со дроги, за да можат да замислат како се „вко-
пуваат, стојат цврсто и покажуваат кои се“.

Д е м о н с т р а ц и и т е
може да се снимаат со
камера и да се пока-
жуваат на семејствата
на крајот на лекцијата
или на родителски со-
станок.

НОВИ ЗБОРОВИ
асертивност: да се
биде обѕирен и

мирен, но цврст

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Разговор за значењето на зборот асертивност.
Напишете го зборот асертивност на таблата и објаснете
дека тој значи да се искажат сопствените потреби обѕирно
и мирно, но цврсто. Асертивноста е делотворна бидејќи
нема навреди и понижување, ниту неодлучност. Асертив-
ниот одговор пренесува самоувереност, поради што е по-
веројатно дека луѓето ќе ве сфатат сериозно и ќе ја
почитуваат вашата одлука. Помалку е веројатно дека ќе се
обидат да ве премислат. 
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2. Учениците замислуваат како асертивно се
спротивставуваат на притисокот да користат дроги.

Кажете им на учениците да си ја замислат следната ситуа-
ција:родителите не им се дома, а „пријател“ ги наговара
да направат забава додека тие не се таму.

Речете им прво да си замислат како се спротивставуваат
на внатрешниот притисок. Што си велат себеси? Потоа
кажете им да си замислат како се однесуваат асертивно и
да застанат цврсто пред негативниот притисок. Прашајте
ги: „Што чувствувате?“, „Како стоите?“, „Што велите?“

3. Направете мапа на поими за асертивност.
Побарајте од секој од учениците да направат список на
зборови што опишуваат што значи човек да се чувствува,
да изгледа и да звучи асертивен. Овој список треба да
содржи вербални и невербални постапки. По неколку ми-
нути, кажете им на учениците да предлагаат зборови што
вие ќе ги запишувате на таблата на мапа како следнава:

Објаснете им на учениците дека размислувањето за одре-
дена ситуација и замислувањето успешен начин за спро-
тивставување се пристап што го користат спортистите и
другите кога ќе се најдат во тешка ситуација. Ако можете
нешто да видите и да поверувате во тоа - можете и да го
остварите.

Истакнете дека
асертивните од-
говори не се се-

когаш соодветни за
разговор со родите-
лите и другите воз-
расни. Во некои
култури се очекува
од младите да гле-
даат во подот или на
страна кога возрас-
ниот е лут и им се об-
раќа. Во овие групи
гледањето во под по-
кажува почитување,
а гледањето ди-
ректно во лице со ав-
торитет се смета за
непристојно или
предизвикувачки.
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4. Разгледајте го работниот лист Како да се 
заложиме за себе.
Накратко разгледајте го работниот лист Како да се зало-
жиме за себе од деветтиот час. Потсетете ги учениците
дека асертивниот одговор значи:

• да стоиме исправено и изгледаме самоуверено;
• да зборуваме цврсто и јасно, без долги објаснувања или
извинувања и
• да не ги омаловажуваме или понижуваме другите.

5. Претставете ситуација што вклучува негативен 
притисок.
Прочитајте го или некој доброволец нека го прочита ре-
сурсниот лист за наставници Неволјата на Марко. Пра-
шајте ги учениците:

• Кои беа првите знаци на неволја?
• Кои беа надворешните притисоци врз Марко?
• Што мислите, кои беа внатрешните притисоци врз
Марко?
• Да бевте на негово место, што можевте да речете или да
направите за да го спречите тоа што се случи?

Повикајте доброволец да покаже како Марко можел да
одговори асертивно во конкретната ситуација. Играјте ја
улогата на Ристо и зголемете го притисокот, за да мора
доброволецот да биде цврст, повторно да одбие или да ве
наговори да правите нешто друго.

Прашајте ги учениците:

• Дали „Марко“ се однесување асертивно во ситуацијата?
Зошто мислите така?
• Што направи „Марко“ добро? (Земете ги предвид и вер-
балните и невербалните вештини.)
• Дали имате предлози како одговорот може да биде по-
ефикасен? (Дадете и свои предлози.)
Повторете ја постапката со уште еден или двајца добро-
волци, за да можат учениците да видат неколку демон-
страции на делотворни вештини на асертивност.
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Вежбање на вештината на асертивност во парови.
Објаснете им на учениците дека ќе демонстрираат снао-
ѓање во ситуациите, за кои се зборуваше на деветтиот час
- Што би направиле ако...?
Поделете ги учениците во парови како членови А и
Б.Потоа прочитајте ситуација од ресурсниот лист за нас-
тавници Што би направиле ако...? и одиграјте ја улогата
на личноста што нуди дрога. Кажете им на личностите А
во паровите прво да се спротивстават на внатрешниот
притисок со тоа што ќе се охрабрат со некоја порака.
Потоа нека му одговорат на лицето Б асертивно, внима-
вајќи што ќе речат и како.
Повикајте неколку лица А да ги кажат пораките за охраб-
рување, а потоа пред вас да покажат како одговориле асер-
тивно во својот пар. Додека го прават тоа, притискајте ги
со коментари како: „Ајде, па што е проблемот?“ - за да
мора да останат цврсти. Нагласете дека е важно одговорот
да се даде со јасен, самоуверен глас. (Не им дозволувајте на
учениците да вежбаат вршење притисок врз друг да користи
дрога. Таа улога треба да ја игра само возрасен.)
Прочитајте ја втората ситуација, па личноста Б нека ја
одбие асертивно личноста А.Продолжете на тој начин, а
паровите нека ги менуваат улогите. Откако ќе прочитате
една ситуација, шетајте по училницата и набљудувајте ги
учениците, за да се осигурите дека користат делотворни
вербални и невербални вештини на асертивност. Поткре-
пувајте ги позитивните примери и давајте им повратна
информација за тоа колку успешно:
- покажале сериозност и самоувереност;
- зборувале јасно и цврсто;
- одржувале контакт со погледот;
- стоеле исправено и
- користеле соодветен одговор.
Охрабрете ги учениците да ги користат своите вештини
на асертивност во реални ситуации, во коишто чувству-
ваат негативен притисок од врсници.

Завршни прашања
• Што мислите, кои се предностите од развивањето веш-
тини на асертивност?
• Дали мислите дека некој може да нема самодоверба или
да биде срамежлив и плашлив, а сепак да биде асертивен?
Објаснете.
• На кој начин би бил поинаков животот во вашето учи-
лиште ако повеќе луѓе се спротивстават на негативниот
притисок?

Прилагодете ги ситуа-
циите или додадете
нешто, за да бидат тие
што е можно послични
на оние, со коишто би
се соочиле вашите уче-
ници. На пример, ако
инхалантите (инхали-
рање лепило, разреду-
вач и друго) се особен
проблем, направете си-
туација во  којашто што
ќе ги одбиваат нив.

Може да го упо-
требите тестот
Д од лекцијата 6

како дополнителна
вежба откако ќе го
завршите делот
ВЕЖБА.
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Водење на дневникот
Кажете им на учениците во својот дневник да опишат си-
туација, во којашто би чувствувале притисок да користат
дрога. Кажете им да го опишат притисокот што би го
чувствувале, што би можеле да си  кажат себеси и што би
можеле да речат или да направат за да ја решат ситуа-
цијата на успешен и позитивен начин.

Разговор со избраната возрасна личност
Кажете им на учениците да разговараат со родител или со
друго блиско возрасно лице за некоја ситуација, во
којашто возрасниот морал да се бори за себе. Учениците
може да прашаат:

• Како се чувствуваше?
• Каков беше исходот?
• Што научи од тоа искуство?

Презентација од постари тинејџери
Повикајте ученици од организација за спречување на ко-
ристењето дроги да дојдат кај вас и да претстават скечеви,
во коишто ќе прикажат како да се одбие дрога.



Тато ме замоли да ја почувам помалата сестра, за да одат со мама во кино. Обично ви-
каат бебиситерка, но тато рече дека сега сум голем и може да ми ја доверат на чување.

Кога сестра ми си легна, мене ми беше малку здодевно. Потоа се јави другар ми Ристо и
рече дека ќе дојде да ми прави друштво. Знаев дека моите родители не би дозволиле да
дојде Ристо додека тие не се дома, но Ристо многу сакаше да дојде, па јас попуштив.

Знаев дека згрешив кога видов дека Ристо го донел постариот брат и две девојки што не
ги познавав. Тие донесоа пиво, а ситуацијата брзо излезе од контрола. Една од девојките
истури пиво на тепихот. Потоа братот на Ристо ја турна столната ламба и го скрши про-
зорецот. Јас се налутив и сите си заминаа. Не се ни извинија!

Исчистив дома, но сепак морав да им кажам да родителите дека е скршен прозорецот.

Лекција 6 

час 10
РЕСУРСЕН ЛИСТ ЗА НАСТАВНИЦИ
НЕВОЛЈАТА НА МАРКО
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Лекција 6, час 11.
УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ

Денешен
цитат:
„Постојат два 
начина за
справување со
потешкотии. 
Или ги менуваме
потешкотиите 
или се менуваме
себеси за да се
справиме со
потешкотиите.“
Филис Ботом

Исто како возрасните, многу млади луѓе редовно се под
стрес. Оние што не знаат да се справат со стресот на по-
зитивен начин се подложни на зголемен ризик да корис-
тат тутун, алкохол и други дроги. Вештините за
управување со стресот може да им помогнат на младите
да се опуштат, да бидат посигурни во својата самокон-
трола и конструктивно да размислуваат за своите од-
луки.

На денешниот час учениците се надоврзуваат на она
што го научија за стресот на третиот час. Тие ќе размис-
луваат за стресот во својот живот, ќе испробаат едно-
ставни техники за опуштање и управување со стресот и
ќе откријат кои се доверливите возрасни лица што можат
да им помогнат.

Цел на часот
Вежбање здрави начини за справување со стресот.

Активности
Учениците ќе:

1. ги идентификуваат симптомите и причините за стрес;
2. вежбаат техники за опуштање и управување со стресот
и
3. идентификуваат возрасни од доверба што можат да им
помогнат со проблемите.
Клучни елементи на превенцијата: емотивни/општест-
вени компетенции.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Информативен лист Управување со стресот

Дополнителни информации за стресот кај адолесцентите:
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry:
www.aacap.org

Н А  О В О Ј  Ч А С
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НОВИ ЗБОРОВИ
се опушта: 

станува помалку
напнат или крут

О Т К Р И В А Њ Е  

1. Напишете ги целта на часот и денешниот
цитат на таблата.

Цел на часот: Вежбање здрави начини за справување со
стресот.
Цитат: Постојат два начина за справување со
потешкотии. Или ги менуваме потешкотиите или се
менуваме себеси за да се справиме со потешкотиите.

Филис Ботом, писателка
На почетокот на часот прашајте ги учениците што мислат
дека значи цитатот. По кратка дискусија, истакнете дека
секојдневните потешкотии и предизвици во животот
често создаваат стрес. Понекогаш можеме да преземеме
нешто за ублажување на изворот на стресот. Дури и ако
тоа не е можно, сепак може да избереме како ќе се спра-
виме со стресот.

2. Учениците се потсетуваат на моменти кога
чувствувале стрес.

Кажете им на учениците да кренат рака ако:

• почувствувале трема за време на тест;
• биле толку загрижени за нешто што не можеле да
спијат или да јадат и
• рацете или гласот им треперат кога треба да зборуваат
пред луѓе.

Истакнете дека повеќето ние знаеме како е да се чувст-
вува стрес. Стресот е нормална реакција на секојдневните
напори и проблеми. Луѓето што знаат како да управуваат
со стресот на здрав начин можат да се соочат со нови
предизвици, да прават грешки и да се справат со тешки
ситуации, без откажување, емоционално распаѓање и ко-
ристење дроги.

3. Потсетете ги учениците на стратегиите за управување
со стресот што ги научија во рамките на програмата Веш-
тини за адолесценција

Потсетете ги учениците дека во рамките на програмата
Вештини за адолесценција веќе научија неколку начини
за справување со стресни ситуации.
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О Т К Р И В А Њ Е  

Тие научија:
• како да носат добри одлуки кога се соочени со проблем
или тешка ситуација, (осми час, втора лекција);
• како да зачуваат студена глава кога се лути или возне-
мирени (шести час, трета лекција);
• како да ги претворат негативните мисли во позитивни
(трет и четврти час, трета лекција).

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Учениците ги идентификуваат вообичаените 
стресни ситуации и знаците на стресот.
Истакнете дека чувствуваме стрес кога реагираме на прити-
сокот од средината - во училиште, од пријателите, од се-
мејството - или на сопствениот, внатрешен притисок.
Стресот може да биде поврзан, на пример, со желбата добро
да го решиме тестот, да бидеме одлични спортисти или да
се вклопиме во друштвото.

Побарајте од учениците да дадат примери за ситуации што
може да предизвикаат стрес. Напишете ги на табла. Потоа
нека ги наведат физичките и емотивните знаци на стресот.
Напишете ги и нив на табла.

Пример:

Стресни ситуации 
Решавање тест
Кога имаме премногу актив-
ности
Кога се селиме или го мену-
ваме училиштето
Кога не се согласуваме со
друштвото
Кога запознаваме нови луѓе
Кога сме под притисок да
направиме нешто што
знаеме дека е погрешно

Знаци на стресот
Грч во стомакот, се чувству-
ваме несигурно или лошо
Не можеме да се концентри-
раме
Чувствуваме напнатост,
немоќ, замор или депресија
Болки во стомакот, кошмари
и проблеми со спиењето
Ги обвинуваме другите и им
се лутиме
Се смееме или плачеме без
причина
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Резултатите од една нео-
дамнешна студија пока-
жуваат дека тинејџерите
што не користат тутун,
алкохол и марихуана по-
добро ги решаваат про-
блемите во раната
адолесценција од оние
што користат. Тинејџе-
рите во испитувањето
што често ги користеле
тие супстанци имале по-
високо ниво на стрес, не
можеле добро да се избо-
рат со проблемите и
имале пониско ниво на
самоконтрола од ти-
нејџерите што не ги ко-
ристеле 
(Escalated Substance Use,
Yeshiva University, Jour-
nal of Abnormal Psycho-
logy, том 105. бр. 2, стр.
166–180, 2000).

П О В Р З У В А Њ Е  

2. Разговор за тоа зошто користењето дроги не 
е добар начин на справување со стресот.
Објаснете им на учениците дека луѓето понекогаш кога се
под стрес мислат дека ќе побегнат од проблемите со ко-
ристење алкохол или друга дрога. Прашајте ги учениците
што мислат, дали е поверојатно дека тутунот, алкохолот и
другите дроги ќе го зголемат проблемот, наместо да го
намалат.

3. Објаснете дека стресот и опуштањето различно 
дејствуваат на телото. 
Објаснете дека сите доживуваат стрес. Тоа е нормална ре-
акција на животот. Кога доживуваме одредена ситуација
како болна или опасна, умот и телото нè подготвуваат за
опасност. Дишењето и пулсот се забрзуваат, а организмот
се подготвува за реакцијата што во психологијата е поз-
ната како „бори се или бегај“ (или помири се).

Кога ќе одлучиме дека ситуацијата веќе не е опасна, умот
и телото се опуштаат и се смируваме. Ова се нарекува
„реакција на опуштање“. Кога ќе се опуштиме, пулсот и
дишењето се забавуваат. Се чувствуваме добро, размислу-
ваме појасно и можеме да смислиме повеќе начини за ре-
шавање на проблемите и потешкотиите. 

Истакнете дека стресот во одредена мера е позитивен, би-
дејќи помага да ги завршиме работите. Поверојатно е
дека работата ќе ја завршиш добро ако стресот те моти-
вира, на пример, да научиш како да зборуваш пред
други.

Стресот станува штетен ако трае подолго време. Долгороч-
ниот стрес може да предизвика незадоволство и болест.

4. Разговарајте за позитивни начини за 
управување со стресот.
Учениците нека го отворат информативниот лист Упра-
вување со стресот во книгата Промени и предизвици. Поми-
нете низ предлозите и повикајте ги учениците да
споделат свои идеи за справување со стресот.

Објаснете им дека подоцна ќе вежбате техники за опуш-
тање и справување со тешки ситуации.
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В Е Ж Б А

1. Учениците вежбаат длабоко дишење.
Упатете ги учениците на чекорот 1 во информативниот
лист Управување со стресот: Опуштете се за да можете да
размислувате со бистра глава.

Кажете им на учениците да седнат удобно. Објаснете им
дека длабокото дишење внесува повеќе кислород во орга-
низмот и ни помага да се смириме. Потоа водете ги низ
следната вежба за опуштање.

Вежба 1: 

Ако сте под стрес, а имате само половина минута:

• вдишете длабоко низ нос;
• задржете го здивот до четири: 1, 2, 3, 4;
• издишете полека низ уста: 1, 2, 3, 4;
• повторете три или четири пати.

Вежба 2:

Ако сте под стрес, а имате една минута:

• затворете ги очите;
• замислете се на мирно место што го сакате, како на
плажа или во кревет;
• вдишете длабоко низ нос и фокусирајте се на замисле-
ната слика;
• задржете го здивот до четири: 1, 2, 3, 4;
• издишете полека низ уста: 1, 2, 3, 4;
• продолжете да го замислувате мирното место и
• по околу една минута отворете ги очите.

Истакнете дека, ако се под стрес и имаат повеќе време,
физичките активности како пешачење или трчање, не
само што се корисни за телото, туку му помагаат и на
умот, бидејќи ослободуваат природни хемиски супстан-
ции (ендорфини), од коишто се чувствуваме добро и сми-
рено. Овие супстанции се ослободуваат во текот на
вежбањето и по него и можат многу да помогнат во осло-
бодувањето од стресот. Дури и по кратка вежба обично се
чувствуваме подобро.
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В Е Ж Б А

2. Учениците вежбаат ментална проба.
Објаснете им на учениците дека можат појасно да размис-
луваат кога ќе се смират. Подготвени сте за чекорот 2:
Препознавање на изворот на стресот.

На пример, може да утврдите дека сте под стрес поради
презентација што треба да ја одржите пред одделението.
Можете да искористите ментална проба за управување со
стресот. Оваа стратегија ви помага да „видите нешто пред
да го направите“. Можете да се замислите себеси во стрес-
ната ситуација и да вежбате како успешно да се изборите
со неа.

Побарајте од учениците да ги затворат очите додека ги
водите низ сценарио, во кое треба да одржат презентација
пред соучениците. Објаснете им дека вредно се подготву-
вале и сега е време да го покажат тоа. Зборувајте бавно до-
дека го објаснувате следното:

• Замислете си дека седите во клупата и чекате да ве по-
викаат. Замислете како изгледа просторијата. Кој седи до
вас? Дали просторијата е топла или студена?
• Размислете како се чувствувате: ако ви се грчи стомакот,
замислете како вдишувате длабоко и полека издишувате.
Потоа охрабрете се малку себеси. Помислете на тоа дека
сте добро подготвени.
• Сега ве прозиваат и полека одите кон таблата. Ги пог-
леднувате сите, се насмевнувате и почнувате. Видете се
како зборувате самоуверено. Почувствувајте како рацете
и рамениците ви се опуштени, а гласот смирен.
• Замислете како некој поставува прашање за презента-
цијата. Вдишете и издишете полека, за да останете сми-
рени. Ако не го разбирате прашањето, замислете си како
барате од соученикот да го повтори. Фокусирајте се на
слушање, а потоа одговорете внимателно.
• Потоа замислете се како се враќате до клупата. Замис-
лете какво е чувството откако сте завршиле. Честитајте си
за одличната работа.
• Сега може да се протегнете и да зевнете!
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В Е Ж Б А

Кажете им на учениците дека можат ментално да го веж-
баат справувањето со стресна ситуација повеќе пати, сè
додека не се почувствуваат опуштено и самоуверено.
Спортистите и другите ја користат оваа техника, во глава
го вежбаат тоа што веројатно ќе се случи и како ќе реаги-
раат. Она што започнува како мисла, станува чувство, а
потоа и однесување. Што повеќе можете да ги насочите
мислите во позитивен правец, толку повеќе и вашите пос-
тапки ќе бидат позитивни.

3. Учениците утврдуваат со кои луѓе можат да
разговараат за тешки проблеми.

Објаснете им на учениците дека понекогаш стресот не по-
минува или е премногу тешко самите да се избориме со
него. Тогаш е најдобро да позборуваат со возрасно лице
од доверба, коешто го почитуваат, како родител, настав-
ник, близок роднина или сосед, младински лидер, учи-
лишниот психолог, претставник на верска заедница или
матичниот лекар. Самиот разговор често помогнува да се
намали стресот. Исто така можат да слушнат друго гле-
диште на проблемот.

Дајте им неколку минути на учениците да се сетат на
конкретни луѓе што можат да им помогнат со прашањата
и грижите. Објаснете им дека треба да ги набројат тие
луѓе во дневникот.

Завршни прашања
• Кои стратегии за намалување на стресот веќе ги корис-
тите?
• Кои од стратегиите што ги научивте денес би ги про-
бале?
• Дали мислите дека стратегиите за управување со стре-
сот можат да ви помогнат во спречувањето на пробле-
мите? Објаснете.

Може да го
употребите те-
стот Ѓ од лек-
цијата 6 како

допо        лнителна вежба
откако ќе го за-
вршите делот
ВЕЖБА.
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П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Побарајте од учениците во дневниците да ги напишат од-
говорите на следните прашања:

1. Наведете една ситуација, во која чувствувате стрес.
2. Наведете некои од знаците на стресот што ги чувству-
вате во таа ситуација
3. Кои стратегии за управување со стресот можете да ги
искористите следниот пат кога ќе се најдете во таа ситуа-
ција?
4. Ако ви треба помош, со кои возрасни лица од доверба
можете да поразговарате?
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Лекција 6, час 12.
КАКО ДА ГО ИСКОРИСТИМЕ 
СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ ПОЗИТИВНО

Денешен
цитат:
„Радувајте се на
животот, бидејќи
тој ви дава
можност да сакате,
да работите, да си
играте и да гледате
во ѕвездите.“
Хенри ван Дајк

Не е доволно младите само да речат „не“ на дрогите. Ним
им се потребни можности да кажат „да“, за да ја зајакнат
посветеноста кон позитивните врсници и животниот стил
без дрога. Новите истражувања покажуваат дека колку
што повеќе време адолесцентите поминуваат во квали-
тетни активности, толку е помала веројатноста да користат
дроги и се вплеткаат во други проблематични активности.
На денешниот час сите треба да се вклучат во изборот на
забавни, интересни и квалитетни начини за минување
на слободното време.

Цел на часот
Изготвување материјали за забавно, интересно и квали-
тетно минување на слободното време.

Активности
Учениците ќе:
1. размислуваат за позитивните активности, со коишто се
занимавале;
2. размислуваат за користа од учеството во позитивните
активности;
3. учествуваат во изготвувањето материјали со позитивни
активности за младите.
Клучни елементи на превенцијата: општествено
влијание; поврзување со друштвени врсници; нормативни ве-
рувања.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици
- Информативен лист Како позитивно да го искористиме
слободното време
• Ресурсен лист Позитивни начини на користење на слобод-
ното време
1. Исечете по два листа хартија за секој ученик.
2. Ископирајте го ресурсниот лист Позитивни начини на
користење на слободното време. Пронајдете три-четири ло-
кални групи што ги вклучуваат младите во позитивни
активности, како уметнички програми, младински клу-
бови, младински организации, рекреативни активности
и организации за превенција на користењето дроги меѓу
младите. Напишете ги нивните имиња, телефонски
броеви и лицата за контакт на ресурсниот лист.

Н А  О В О Ј  Ч А С
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О Т К Р И В А Њ Е  

1. Напишете ги целта на часот и денешниот
цитат на таблата.

Цел на часот: Изготвување материјали за забавно,
интересно и квалитетно минување на слободното време.
Цитат: Радувајте се на животот, бидејќи тој ви дава
можност да сакате, да работите, да си играте и да
гледате во ѕвездите.

Хенри ван Дајк, поет

На почетокот на часот поразговарајте за цитатот. Истак-
нете дека Хенри ван Дајк смета дека играта е важен дел од
животот - аспект од животот што создава задоволство, а
често се заборава во денешниот живот на постојано
брзање. Денес учениците креативно ќе размислуваат за
позитивни и содржајни начини за играње и забава -
преку развивање интереси, вештини и блиски пријател-
ства и преку незаборавни искуства.

2. Активност со која учениците ги
идентификуваат своите позитивни интереси.

Објаснете дека ќе кажувате на глас активности и хобија, за
да дознаете повеќе за позитивните начини, на кои учени-
ците го поминуваат слободното време. Сите што учеству-
ваат во активноста што ќе ја кажете, треба да станат и да
го направат тоа што потоа ќе им го кажете (видете под-
олу). Кога ќе станат, прашајте неколкумина накратко да
објаснат, на пример, на кој музички инструмент свират.
Потоа нека седнат.

Одржувајте ја динамиката и сите нека учествуваат ак-
тивно. Еве неколку идеи што можете да ги прилагодите
на своите ученици:

Станете ако (активностите не се задолжителни, но ја пра-
ват активноста поинтересна):

• сте извидник (плескајте со дланките!);
• тренирате некој спорт (пукајте со прстите!);
• возите ролери (тропајте со петите!);
• одгледувате цвеќе или зеленчук (кренете ја десната рака!);
• сакате да пишувате песни или раскази (кренете ја левата
рака!)
• имате посебно хоби, како собирање поштенски марки
(мрдајте со носот!);
• сте нашле фосил - скаменета школка (плескајте со длан-
ките!);
• знаете да шиете, везете или плетете (пукајте со
прстите!);
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• сте готвеле за други (тропајте со петите!);
• пеете во хор (кренете ја десната рака!);
• свирите на инструмент (кренете ја левата рака!);
• сте волонтирале (мрднете со носот!);
• сте читале книги на помали деца (кимнете со главата!);
• се занимавате со уметност (мавтајте со прстите!);
• членувате во младинска група (пукајте со прстите!);
• сакате да правите рачни изработки или уметнички дела
(кренете ја десната рака!);
• сакате друштвени игри, како табла и монопол (кренете
ја левата рака!);
• сакате да цртате графика или слики на компјутер (ким-
нете со глава!).
(Можете да им дадете задача на тие ученици да направат
персонализирана верзија на ресурсниот лист Позитивни
начини на користење на слободното време за одделението.)
• Го минувате слободното време на друг начин (кимнете
со главата!).
По активноста прашајте ги учениците:
• Дали овие активности би ги опишале како забавни?
Објаснете.
• Што ги прави овие активности позитивни? Објаснете.
• Што мислите, што е разликата меѓу негативните и по-
зитивните активности?

П О В Р З У В А Њ Е  

Објаснете ги значењето на позитивните
активности и користа од нив.

Објаснете им на учениците дека позитивните активности
се забавен, интересен и исполнителен начин за минување
на слободното време со врсници и возрасни. Тие исто
така се важен начин за:

• развивање нови интереси и вештини;
• стекнување самодоверба и
• гладење блиски и поддржувачки пријателства.

Разговарајте за предлозите на информативниот лист Како
позитивно да го искористиме слободното време! во кни-
гата Промени и предизвици. Учениците нека објаснат како
различните активности може да им помогнат на младите
да стекнат нови интереси и вештини и поголема самодо-
верба и да изградат блиски односи.
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В Е Ж Б А

1. Учениците запишуваат две позитивни 
активности.
Поделете по две ливчиња хартија на секој ученик. Кажете
им на секое од ливчињата да напишат еден предлог за по-
зитивна активност и да се потпишат. Можат да ги разра-
ботат идеите од информативниот лист Како позитивно
да го искористиме слободното време! или да напишат
нови предлози. Секој предлог треба да исполнува
најмалку еден од следните критериуми:

• да биде интересен и да претставува предизвик;
• да развива нови интереси и вештини;
• да ја зајакнува самодовербата и/или
• да ги промовира блиските, поддржувачки пријателства.
Охрабрете ги учениците да бидат што е можно попре-
цизни. На пример, ако предлогот се однесува на возење
ролери, може да напишат „возење ролери во скејт-пар-
кот“. Дајте им пет-шест минути на учениците да ги по-
полнат ливчињата. Можете и вие да напишете свои
предлози и да се потпишете.

2. Учениците ги претставуваат своите предлози.

Повикајте ги учениците еден по еден да ги претстават
идеите. Претставете ги и вие своите предлози, како и ин-
формациите што сте ги нашле за локалните
програми/организации што активно вклучуваат млади.

Потоа поттикнете ги учениците да повикаат другар/ка
од одделението или возрасно лице од доверба да им се
придружи заедно да ги испробаат позитивните актив-
ности. На пример, ако уште некој во одделението изразил
интерес за риболов, може да се договорат и да одат заедно
на риболов во сабота попладне.

Соберете ги ливчињата од учениците. По часот, вие или
некој ученик може да ги залепите ливчињата на ресур-
сниот лист под насловот Позитивни начини на користење
на слободното време и направете копии што учениците ќе
ги однесат дома и ќе ги покажат на пријателите и се-
мејството. Задржете еден примерок за следните часови.

Наместо ресурсниот
лист, побарајте од доб-
роволци да направат
персонализирана вер-
зија од предлозите на
учениците со помош
на своите вештини за
компјутерска графика.
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В Е Ж Б А

Завршни прашања
• Која активност, од оние што ги слушнавте денес, би ја
пробале?
• Дали мислите дека младите што учествуваат во пози-
тивни активности имаат поголеми или помали шанси да
почнат да користат дроги? Објаснете.
• Какви предлози имате за вклучување на повеќе уче-
ници во позитивни активности?

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Учениците нека се сетат на некоја позитивна активност,
во којашто учествувале.

Кажете им во своите дневници да напишат како актив-
носта им помогнала за една или повеќе од следните ра-
боти:

• да стекнат нови интереси и вештини;
• да стекнат самодоверба и
• да изградат блиски и поддржувачки пријателства.

Поканет говорник
Поканете некој од локалната младинска организација да
позборува со учениците за активностите на организацијата
и за тоа како можат да се вклучат во нивната работа.
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Предлози на нашето одделение:

Позитивни начини на забава



Лекција 6, час 13.
ПОДГОТОВКА НА 
ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ

Денешен
цитат:
„Биди искрен 
со себе.“
Вилијам Шекспир

Н А  О В О Ј  Ч А С

Денес учениците ги подготвуваат презентациите за часот
14, како што беше опишано на првиот час. Во идеален
случај, на почетокот на лекцијата сте избрале една од
следните опции.

Опција 1: Учениците избираат еден запис во дневникот за
одделенска книга и го претставуваат на часот 14.

Опција 2: Учениците организираат училиштен саем, на
којшто ќе имаат по две-три минути да го претстават
својот „производ“ што ги повикува младите на здрав
живот без дроги.

Двете опции се можност за учениците да извршат пози-
тивно влијание врз врсниците преку претставување на
своите идеи за значењето на здравите одлуки и некорис-
тењето дроги. Овие активности, освен тоа што ги зајакну-
ваат ставовите за некористење дроги, создаваат и
попозитивна и поддржувачка средина, во која учениците
можат да ја потврдат својата посветеност на некористе-
њето дрога.

Цел на часот
Подготовка на презентациите за часот 14 што кај младите
поттикнуваат здрав животен стил без дрога.

Активности
Учениците ќе:

1. подготват презентација за значењето на здравите од-
луки и некористењето на тутунот, алкохолот, марихуа-
ната и другите дроги.

2. вежбаат одржување на презентацијата пред друг уче-
ник.

Клучни елементи на превенцијата: лична посветеност,
општествено влијание; поврзување со друштвени врсници.
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Н А  О В О Ј  Ч А С

Материјали и подготовка
• Опција 1: Записите на учениците во дневникот во текот
на шестата лекција, восочни бои, маркери и хартија.
• Опција 2: Ресурсен лист Училиштен саем за здрави одлуки
од првиот час; восочни бои, маркери и хартија
Разгледајте го часот 14, за да им кажете на учениците
денес како да се подготват за презентациите според оп-
цијата 1 или 2.

О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ги целта на часот и денешниот цитат
на таблата.

Цел на часот: Подготовка на презентациите за часот 14
што кај младите поттикнуваат здрав животен стил без
дрога.
Цитат: Биди искрен со себе.

Вилијам Шекспир, англиски писател
На почетокот на часот прашајте ги учениците што мислат
дека значи цитатот. Што значи „биди искрен со себе“?
Како цитатот се однесува на притисокот да користиме
дрога? Во резимето кажете дека важен елемент од искре-
носта кон себе е да знаеме во што веруваме и зошто.
Денес учениците ќе подготват кратки презентации, со
кои ќе го споделат она што го научиле за здравите одлуки
и за некористењето штетни дроги.

Објаснете ја опцијата 1 или 2. Поделете материјали и про-
верете дали учениците разбрале што треба да прават.

П О В Р З У В А Њ Е  

Учениците ги подготвуваат презентациите за часот 14.
Кажете им на учениците дека презентациите треба да траат
вкупно две-три минути, за да има време сите да учествуваат.
За да биде успешна презентацијата, мора да го изберат најин-
тересниот дел од нивната работа, а потоа да вежбаат како го
презентираат тоа на јасен, интересен и конкретен начин.

Ако сте ја избрале првата опција, учениците ќе работат инди-
видуално и ќе изберат запис од дневникот што ќе го препи-
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шат и украсат како страница во одделенската Книга за
здрави одлуки. Додека го препишуваат избраниот запис,
охрабрете ги да го изменат текстот, да ја зајакнат идејата
и да додадат нови идеи, за тоа да биде најдоброто од нив.

Ако сте ја избрале втората опција, учениците ќе работат
индивидуално или во парови или во тројки, за да го довр-
шат „производот“ и пораката што поттикнуваат здрав
животен стил без дроги, согласно задачата Училиштен
саем за здрави одлуки.

Додека учениците работат, одговарајте на нивните пра-
шања и помогнете им да подготват позитивни презента-
ции за часот 14.

В Е Ж Б А

Учениците ги вежбаат презентациите во парови.
Поделете ги учениците во парови и нека ги вежбаат наиз-
менично своите презентации, а особено јасното и пре-
цизно искажување на идеите. Одете меѓу нив и осигурете
се дека сите се подготвени најдобро што може.

Завршни прашања
• Дали сите завршивте? Ако не, што друго треба да на-
правите?
• Како да ги направиме презентациите на часот 14 ус-
пешни? На пример:
- Како да ја уредиме училницата?
- Какви упатства ќе ви помогнат на сите да се чувствувате
удобно при презентацијата?
- Какви упатства ќе помогнат да обезбедиме дека сите ќе
дојдат на ред?
Кажете им на учениците што порано ќе завршат со рабо-
тата на хартија или на компјутер да направат:
• голем банер Здрави одлуки што ќе виси на ѕидот на
часот 14 и
• корица за одделенската Книгаза здрави одлуки за двете
опции; величината да одговара за папка со ринг-механизам.
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Ментална проба
Охрабрете ги учениците во глава да си ги вежбаат презен-
тациите - особено ако се под стрес поради настапот пред
одделението. Потсетете ги дека менталната проба е стра-
тегија за управување со стресот што ви овозможува да за-
мислите нешто пред да го направите. Треба да се
замислат како стојат пред одделението и да смислат како
најдобро ќе комуницираат со другите ученици за значе-
њето на здравите одлуки и некористењето дроги.

Разговор со избраната возрасна личност
Кажете им на учениците да ги довршат презентациите и,
ако е тоа можно, да вежбаат со избраната возрасна лич-
ност, за да се чувствуваат попријатно и поподготвено.
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Лекција 6, час 14.
ПРАВИМЕ ЗДРАВ ИЗБОР

Денешен
цитат:
„Младите зборуваат
за опасностите од
користењето дроги
и од предностите на
животот без дроги, 
а нивните врсници
слушаат.“

Н А  О В О Ј  Ч А С

На часот 14 учениците ги споделуваат поуките што ги на-
училе во текот на шестата лекција. Целта е тие да учеству-
ваат во ширењето на пораката дека здравите одлуки без
дроги се кул, ги заслужуваат довербата и почитувањето
од другите и овозможуваат светла иднина.

Цел на часот
Споделување на поуките од лекцијата и градење на пози-
тивна врсничка поддршка за здрави одлуки и избегну-
вање на штетните дроги.

Активности
Учениците ќе:

1. претстават нешто што научиле за значењето на здра-
вите одлуки и избегнувањето на штетните дроги и
2. напишат позитивна порака за идните одделенија за тоа
како ученикот ќе го поддржува здравиот животен стил
без дроги.
Клучни елементи на превенцијата: нормативни верувања;
лична посветеност.

Материјали и подготовка
• Долг лист хартија закачен на ѕид со насловот Носиме
здрави одлуки.
• Банерот Здрави одлуки што учениците го направија на
часот 13.
• Папка со ринг-механизам и корицата што учениците ја
изработија за Книгата за здрави одлуки од часот 13.
Опција 1: Украсените записи од дневниците на 

учениците за шестата лекција.
Опција 2: „Производите“ на учениците за Училишниот 

саем за здрави одлуки.
1. Наведете што било тоа што сте го ценеле и сте го на-
училе од учениците во текот на ВЕЖБИТЕ од шестата
лекција.
2. Откријте како учениците можат да се приклучат на ло-
калните младински организации.



  5 минути

  5 минути
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О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ги целта на часот и денешниот цитат
на таблата.

Цел на часот: Споделување на поуките од лекцијата и
градење на позитивна врсничка поддршка за здрави
одлуки и избегнување на штетните дроги.
Цитат: Младите зборуваат за опасностите од
користењето дроги и од предностите на животот без
дроги, а нивните врсници слушаат.

Млади за младите, програма за млади лидери
На почетокот на часот прашајте ги младите што мислат,
зошто треба да се зборува отворено за опасностите од ко-
ристењето на дрогите и за предностите на животот без
дроги. Потоа повикајте ги учениците да наведат примери
за млади што отворено говорат и се ангажираат во бор-
бата против дрогата. Споменете примери од училиштето
или од заедницата (на пример: најави на телевизија или
радио, проекти и програми за превенција во училиштето
или заедницата и позитивни групи за поддршка од
врсници).

П О В Р З У В А Њ Е  

Направете краток вовед во презентацијата и
преглед на тоа што треба да го направат
учениците.

Потсетете ги учениците дека самите млади заклучиле
дека користењето на дрогите е многу проблематична об-
ласт. Тие знаат дека дрогата може да им наштети на
пријателите и на семејството и да ја загрози безбедноста
на нивната заедница.

Добрата вест е дека работата на превенција се покажува
како успешна. Кога младите ќе ја сфатат реалноста за ко-
ристењето дрога - и ќе стекнат знаења и вештини да се
заштитат - употребата на тутунот, алкохолот и другите
дроги меѓу нив значително се намалува.

Накратко опишете ја опцијата 1 или 2 и тоа како учени-
ците ќе ги споделуваат пораките за опасностите од дро-
гата и користа од животот без неа.
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П О В Р З У В А Њ Е  

Опција 1: Учениците две-три минути ги читаат своите из-
вадоци од дневниците што ги препишале и украсиле и
што ќе бидат дел од одделенската Книга за здрави од-
луки. Книгата ќе ја состават на крајот на часот.

Опција 2: Учениците имаат 2-3 минути да го претстават
„производот“ што го изработиле, а што ги поттикнува
младите на здрав животен стил без дроги. Писмените
производи на крајот на часот може да бидат собрани и
споени во одделенска Книга за здрави одлуки.

В Е Ж Б А

1. Учениците еден по друг ги одржуваат 
презентациите.
Додека ги слушате презентациите, запишувајте ги кон-
кретните согледувања што ги резимираат клучните кон-
цепти од лекцијата 6, заедно со името на ученикот.

2. Направете резиме на шестата лекција и кажете 
им на учениците дека сте научиле нешто од 
нив во текот на часот.
Резимирајте ги клучните идеи и согледувања што ги
прет ставија учениците, спомнувајќи што е можно повеќе
ученици. Потоа кажете им што ви се допаднало и што сте
научиле од учениците на часот.

Употребете го цитатот: „Ако сакам нешто да променам,
ќе почнам од себе“, за да ја нагласите важната улога што
сите тие ќе ја имаат и понатаму во превенцијата на корис-
тењето дрога во училиштето и заедницата. Тие не само
што можат меѓусебно да се поддржат кога се соочени со
притисокот да користат дрога, туку можат да бидат и по-
зитивен пример за другите во училиштето и за помла-
дите браќа и сестри.

Наместо да презентираат пред сите, може учениците да
презентираат еден по друг во групи по пет-шест ученици.
Потоа групите може да се прераспределат, за учесниците
да презентираат пред друга група. 



  5 минути
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Соберете ги пораките
за да ги читаат след-
ните генерации. 

В Е Ж Б А

3. Учениците запишуваат на кој начин ќе 
помогнат во поттикнувањето на здравите 
одлуки и животниот стил без дрога.
Побарајте од учениците да најдат нешто што секој од нив
може да го направи за себе и за другите, за да ги промо-
вира здравите одлуки и животниот стил без дрога. Ка-
жете им да ги закачат своите предлози на хартијата
закачена на ѕидот. Објаснете им дека следните генера-
ции ќе ги читаат нивните пораки на првиот час од лек-
цијата. Нагласете дека е важно нивните коментари да
бидат релевантни за темата.

Соберете ги писмените работи на учениците и направете
Книга за здрави одлуки за училишната библиотека или
за следните генерации. Можете да направите копии за
семејствата. Учениците што ја избрале втората опција
можат да ги претстават своите презентации во училишни
витрини, на огласни табли и преку презентирање пред
други одделенија.

Завршни прашања
• Осврнувајќи се на лекцијата, кои работи ги научивте
што се особено важни за младите?
• Како би бил животот на младите поинаков кога не би
чувствувале притисок да користат дрога?
• Како можат младите да си помогнат меѓусебно во носе-
њето здрави одуки и во избегнувањето на користењето
дрога?

П Р И М Е Н А  

Градење поддршка од врсниците
Раскажете им на младите за младинските организации во
училиштето или во заедницата што промовираат актив-
ности и проекти за борба против дрогата. Повикајте ги
оние што ќе се активираат да им раскажуваат на идните
генерации за своите активности.
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П Р И М Е Н А  

Примери:
• НВО Хера реализира проект за превенција на дроги кај
учениците од срените училишта на територијата на град
Скопје. Се организираат врснички работилници, а во сора-
ботка со лекари од Психијатриската болница Скопје фун-
кционира советувалиштето за превенција на употреба на
дроги кај младите.www.hera.org.mk

• Youth to Youth International: „Млади за младите“ е програма
за превенција на користењето дроги и за млади лидери ос-
нована на ниво на заедници за учениците од повисоките од-
деленија на основните и од средните училишта. Целта на
многу нивни проекти е да ја искористат креативната енер-
гија на младите како позитивна сила што ги поттикнува да
живеат без цигари, алкохол и други дроги. Организацијата
Млади за младите спонзорира работилници и регионални
и национални конференции за млади и возрасни и нуди
подетални материјали што им помагаат на тинејџерите и
нивните возрасни советници да воспостават локални мла-
дински групи за борба против дрогата.

• Teen Institute: Институтот за тинејџери е програма за
врсничка превенција во 35 држави на САД и во странство.
Програмата се заснова на истражување и е насочена кон
едукација и обучување на тинејџери и возрасни да станат
застапници против злоупотребата на алкохолот и другите
дроги и кон развој на лидерски вештини кај тинејџерите.
Повеќе информации за Teen Institute во вашата заедница ќе
најдете на адресата www.teeninstitute.com. 

• Најдете пример од локалната средина и претставете го
на одделението.



BeleškeБелешки
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Лекција 6, тестови

ЦЕЛИ И ОДГОВОРИ

Тестовите во лекцијата се состојат од неколку работни листови што може да се ко-
пираат. Со секој работен лист се тестира главна цел од лекцијата. Следат целите за
секој дел од лекцијата и за часот, на којшто се однесуваат. Дадени се одговорите и
бодовите.

Деловите од тестовите може да се користат поединечно или на повеќе начини:

• Како тест пред или по лекцијата или часот, за да се оцени знаењето или на-
предокот на учениците.

• Како тест за лекцијата, за да се утврдат оценките на учениците.

• Како дијагностичка алатка, за да се утврдат силните и слабите страни на по-
единци или на групата.

• Како квиз.

• Како дополнителна задача за работа на час или домашна работа.

Покрај тоа, некои деловите од тестовите се погодни за користење за утврдување
на материјалот, критичко размислување или писмена работа за надополнување
на основната наставна програма. Белешките на маргините во плановите на часо-
вите означуваат каде и како може најдобро да се користат деловите од тестовите.

Задолжително прочитајте го делот за евалуација и оценување во главата „Наставни
стратегии“, во кој се наоѓа опис на тестовите и упатство за нивно користење.
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1. Можните одговори опфаќаат:пушењето може да пре-
дизвика слаба физичка кондиција, полесно замору-
вање, кашлање, зависност од тутун, проблеми со
срцето, белодробни заболувања и рак; другите ви-
дови користење тутун, освен пушењето, може да до-
ведат до зависност и проблеми со непцата,
расипување на забите и рак на устата.

2. Можните одговори опфаќаат:непријатен мирис од
устата, дамки на забите и прстите, непријатна ми-
ризба на облеката, груб и рапав глас, нездрава боја на
кожата, често кашлање и исфрлање секрет. 

3. Можните одговори опфаќаат:чадот од цигарите
може да предизвика иритација на очите, кашлање и
главоболка кај другите. Децата на пушачите почесто
имаат настинки, болки во ушите, грип, астма и бело-
дробни инфекции. Бремената жена што пуши може
да предизвика проблеми кај бебето.

4. Можните одговори опфаќаат: Реалноста е дека пове-
ќето млади не пушат и не би излегувале со некој што
пуши.

5. Можните одговори опфаќаат: Реалноста е дека пове-
ќето возрасни не пушат - а од оние што пушат, мно-
гумина се обидуваат да престанат.

6. Можните одговори опфаќаат: Олеснувањето е при-
времено - а кога пушачите не можат да пушат, стану-
ваат понервозни.

7. Пушачите продолжуваат да пушат бидејќи стануваат
зависни од тутунот.

8. Бремената жена што пуши може да му наштети на
нероденото бебе.

9. Можните одговори опфаќаат: Користењето тутун е
незаконско за адолесцентите, штетно по здравјето,
претставува залудно трошење пари и доведува до
„навлекување“.

Можни точни одговори: 14

Преодна оценка: 12

ТЕСТ А (ЧАСОВИ 3 И 4)
Цел: Разгледување на начините, на коишто пушењето може да влијае врз важни ас-
пекти од животот на младите.
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1. Луѓето различно реагираат на алкохолот. Како ќе се
однесуваат кога пијат зависи од возраста, висината,
тежината и испиеното количество.

2. Одговорите може да опфатат: Постои поголема ве-
ројатност луѓето што пијат алкохол да се тепаат, да
имаат сообраќајни незгоди и да предизвикаат се-
мејни проблеми.

3. Одговорите може да опфатат: Од пиењето може да
изгледате будалесто и чудно, а не и повозрасни.

4. Поради тоа што пиењето влијае врз мислењето и
контролата, тоа може да ги влоши проблемите, наме-
сто да ги реши.

5. Алкохолот може да предизвика проблеми за секој
што не ги контролира сопствените постапки.

6. Поради тоа што се чувствителни на дејството на ал-
кохолот, адолесцентите се во поголем ризик да ста-
нат алкохоличари од возрасните.

7. Бремената жена што пие и мало количество алкохол
може да му наштети на нероденото бебе.

8. Можните одговори опфаќаат: Алкохолот може да му
наштети на здравјето на младиот човек; може да до-
веде до проблеми со пријателите и семејството; со
закон е забрането адолесценти да пијат алкохол.

Можни точни одговори: 8

Преодна оценка: 7

ТЕСТ Б (ЧАС 5 И 6)
Цел: Разгледување на начините, на коишто алкохолот може да влијае врз важни ас-
пекти од животот на младите.



306

1. Одговорите може да опфатат: Да привлечат нови ку-
пувачи, да ги натераат луѓето да користат одреден
бренд, да ја зголемат употребата.

2. Обично целта не е давање корисни информации,
туку поврзување на производот со привлечна слика,
како сјај и физичка способност.

3. Можните одговори опфаќаат:

а) Пораката е дека пиењето пиво е забавно, возбудливо
и кул.

б) Пораката доведува до заблуда, бидејќи пиењето не
влијае позитивно на физичката подготвеност, а пре-
тераното пиење може да доведе до проблеми на
спортски настани.

4. Одговорите може да опфатат: Поврзување на алкохо-
лот со:пријателството, забавата и славењето; приро-
дата и опуштањето; сексапилноста; ризикувањето;
физичката подготвеност и здравјето; заблудата дека
„сите го прават тоа“; сјајот и префинетоста.

5 и 6. Одговорите може да се разликуваат.

Можни точни одговори: 10

Преодна оценка: 8

ТЕСТ В (ЧАС 7)
Цел: Анализа на реклами за алкохол и цигари и спротивставување на пораката за ко-
риста од користењето дроги со факти. 
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ТЕСТ Г (ЧАС 8)
Цел: Разгледување на начините, на коишто марихуаната може да влијае на важни ас-
пекти од животот на младите.

1. Одговорите може да опфатат: Марихуаната може да
влијае на растот, да им наштети на имунолошкиот и
репродуктивниот систем, да предизвика белодробни
проблеми, претерано јадење и дебелеење и да го зго-
леми ризикот од рак.

2. Одговорите може да опфатат: Марихуаната ја заба-
вува активноста на мозокот, влијае на меморијата, го-
ворот, расудувањето и брзината на реакциите. Со
прекумерна или секојдневна употреба на марихуана
е потешко да се задржи вниманието, да се учи и да се
памети.

3. Одговорите може да опфатат: Младите што ја кори-
стат марихуаната за да ја надминат срамежливоста,
да стекнат пријатели или да избегнат проблеми може
никогаш да не научат вештини за решавање про-
блеми и општествени вештини неопходни за успе-
шен живот како возрасен. Исто така поголема е
веројатноста дека ќе имаат пријатели што користат
дроги.

4. Одговорите може да опфатат: Поради тоа што мари-
хуаната влијае на мислењето и однесувањето, нејзи-
ните корисници се во поголема опасност од учество
во штетно однесување, што може да заврши со
бркање од училиште, полициско досие и губење
привилегии

5. Н

6. T

7. T

8. Н

9. T

Можни точни одговори: 9

Преодна оценка: 7
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1. Внатрешен притисок е притисокот што си го намет-
нуваме себеси. Пример: „Ако не пијам, можеби дру-
гарот нема да ме покани повторно кај него.“

2. Ако сами себе се охрабриме, на пример си речеме:
„Сакам да ја зачувам довербата од семејството.“

3. Надворешен притисок е притисокот што доаѓа од
другите. Пример:Некој ве предизвикува да напра-
вите нешто ризично. 

4. Можете да и речете на личноста: „Не, ѝ ветив на
мајка ми дека нема да пијам.“

5. „Не, благодарам.“

6. „Не, не пијам.“

7. „Не сега.“

8. „Подобро да играме на компјутер.“

9. Јасно, доследно, но цврсто. (Учениците можат да
спомнат и конкретни вербални или невербални по-
стапки.)

10. Одговорите може да се разликуваат. На пример:
Сакаш да му се допаднеш на друштвото и да се вкло-
пиш.

11. Одговорите може да се разликуваат. На пример:
„Може да бидам таков, каков што сум и пак да се
вклопам.“

12. Одговорите може да се разликуваат. На пример: Ка-
жете шега и игнорирајте го притисокот. Заминете од
забавата.

Можни точни одговори: 12

Преодна оценка: 10

ТЕСТ Д (ЧАС 9 И 10)
Цел: Учење делотворни, асертивни начини за отпор на притисокот да користиме дрога.
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ТЕСТ Ѓ (ЧАС 11)
Цел: Идентификување позитивни начини за управување со стресот.

1. Стресот е тензија или напнатост што произлегува од
секојдневните притисоци во животот.

2. Одговорите може да опфатат:се чувствуваш лошо, не
можеш да спиеш или да јадеш, не можеш да се кон-
центрираш, нерасположен си, немоќен да се спра-
виш со работите, уморен или депресивен. 

3. Одговорите може да се разликуваат. Пример: Дро-
гата може да ги влоши проблемите и да го зголеми
стресот, наместо да го намали. 

4. Одговорите може да опфатат:вежби со длабоко ди-
шење, шетање, слушање музика, читање, играње со
кучето.

5. Опуштањето обично им помага на луѓето да разми-
слуваат појасно за тоа како да го решат проблемот. 

6. Менталната проба значи да се замислиме себеси во
тешка ситуација и детално да промислиме како ус-
пешно ќе ја совладаме.

7. Одговорите може да се разликуваат, но опфаќаат ак-
тивности што нè опуштаат, размислување за тоа што
го предизвикало стресот, позитивни активности за
намалување на стресот и разговор со избраното воз-
расно лице.

Можни точни одговори: 7

Преодна оценка: 6
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Лекција 6, тест A (час 3. и 4)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ________________________________ ДАТУМ: ________________

Цел: Разгледување на начините, на коишто тутунот може да влијае на важни аспекти од
животот на младите.

1. Опишете два начина на коишто тутунот може да наштети на физичката подготвеност
и здравјето на младите.

а. 

б. 

2. Опишете два важни начина на коишто тутунот може да влијае на изгледот и привлеч-
носта на младите.

а. 

б. 

3. Опишете два начина на коишто чадот од цигарите може да им штети или пречи на
непушачите.

а. 

б. 

Објаснете зошто причините под точките 4 до 6 не се добри причини за користење тутун:

4. Да се вклопиме во друштвото.
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Лекција 6, тест A (час 3. и 4) продолжение

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ________________________________ ДАТУМ: ________________

5. Да изгледаме повозрасни.

6. Да се опуштиме и да се ослободиме од стресот.

7. Зошто толку многу млади пушачи продолжуваат да пушат како возрасни?

8. Која е важна причина, поради којашто бремена жена не треба да пуши?

9. Кои се три важни причини против пушењето?

а. 

б. 

в. 
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Лекција 6, тест Б (час 5. и 6)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _________________________________ ДАТУМ: ________________

Цел: Разгледување на начините, на коишто алкохолот може да влијае врз важни аспекти
од животот на младите.

Објаснете зошто тврдењата за алкохолот под 1-7 не се точни.

1. Две лименки пиво имаат речиси исто дејство врз секого.

2. Луѓето што пијат премногу ризикуваат само да се повредат себеси.

3. Ќе изгледаш и ќе се однесуваш како повозрасен ако пиеш.

4. Конзумирањето алкохол е добар начин да се справиш со проблемите.

5. Треба да бидеш алкохоличар, за да доведе пиењето до проблеми во твојот живот.

6. Помалку е веројатно адолесцентите да станат алкохоличари од возрасните, бидејќи се
поздрави.

7. За бремените жени е безбедно да пијат алкохол, само да не пијат многу.

8. Наведете три важни причини, поради коишто младите не треба да пијат алкохол.

а. 

б. 

в. 
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Лекција 6, тест В (час 7)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _________________________________ ДАТУМ: ________________

Цел: Анализа на реклами за алкохол и цигари и спротивставување на пораката за кори-
ста од користењето дроги со факти.

1. Која е целта на рекламите за цигари и алкохол?

2. Објаснете го исказот: Најважно кај рекламирањето тутун и алкохол е создавањето
имиџ.

3. Произведувачите на пиво спонзорираат многу спортски програми на телевизија.
Објаснете ја пораката што производителите сакаат гледачите да ја прифатат. Потоа
објаснете зошто таа порака доведува до заблуда.

а. Пораката:

б. Зошто таа доведува до заблуда:

4. Наведете четири чести „скриени“ пораки во рекламите: 

а. 

б. 

в. 

г. 

5. Опишете некоја реклама за цигари или алкохол што сте ја виделе неодамна.

6. Какви промени на рекламата би ја направиле повистинита?
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Лекција 6, тест Г (час 8)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _________________________________ ДАТУМ: ________________

Цел: Разгледување на начините, на коишто марихуаната може да влијае на важни
аспекти од животот на младите.

1. Наведете еден начин, на којшто користењето марихуана може физички да им на-
штети на луѓето.

2. Наведете еден начин, на којшто марихуаната може да влијае на учењето. 

3. Наведете еден начин, на којшто марихуаната може да му наштети на социјалниот
живот на младиот човек.

4. Наведете еден начин, на којшто марихуаната може да влијае на иднината на младите.

Обележете ги точните одговори со „Т“, а неточните со „Н“.

5. Марихуаната ја забрзува мозочната активност.

6. Хемиските супстанции во марихуаната може да останат во телото неколку седмици.

7. Марихуаната може да доведе до прејадување и дебелеење.

8. Марихуаната може да влијае врз репродуктивниот систем кај мажите, но не и кај же-
ните.

9. Луѓето можат да развијат зависност од марихуана.
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Лекција 6, тест Д (час 9. и 10)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _________________________________ ДАТУМ: ________________

Цел: Учење делотворни, асертивни начини за справување со притисокот да користиме
дрога.

1. Објаснете што е тоа внатрешен притисок и дајте пример.

2. Дајте пример за еден начин за спротивставување на внатрешниот притисок.

3. Објаснете што е тоа надворешен притисок и дајте пример.

4. Дајте пример за еден начин за спротивставување на надворешниот притисок.

Напишете одговори што покажуваат како би ги искористиле наведените техники за од-
бивање ако ви понудат пиво кај некој пријател дома.

5. Едноставно одбивање:

6. Причина:
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Лекција 6, тест Д (час 9. и 10) продолжение

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _________________________________ ДАТУМ: ________________

7. Одложување:

8. Подобар предлог:

9. Објаснете што значи да се биде асертивен.

Ситуација: На забава сте и неколкумина пијат. Некој ви вели: „Ајде не е забавно ако не
пиеш!“

10. Опишете го негативниот притисок што би го чувствувале.

11. Што би можеле да си кажете себеси, за да се охрабрите?

12. Наведете делотворен начин за решавање на ситуацијата.
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Лекција 3, тест Ѓ (час 11)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _________________________________ ДАТУМ: ________________

Цел: Идентификување позитивни начини за управување со стресот.

1. Што е тоа стрес?

2. Наведете неколку знаци на стресот.

3. Зошто користењето дроги не е добар начин за ослободување од стресот?

4. Наведете четири позитивни начини за опуштање.

5. Како опуштањето ни помага да се ослободиме од стресот?

6. Што е тоа „ментална проба“?

7. Ако чувствувате дека сте под стрес поради притисоците во животот, кои чекори мо-
жете да ги преземете за да се справите со стресот на позитивен начин?





ПОСТАВУВАМЕ ЦЕЛИ 
ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ

Лекција 7
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Лекција 7, час 1
МОЈОТ ЖИВОТЕН ПАТ: 
ПОГЛЕД ВО ИДНИНАТА

Н А  О В О Ј  Ч А С

Денес учениците истражуваат како поставувањето цели
може да им помогне да водат здрав, успешен живот без
дрога. Оваа активност им помага да ги анализираат це-
лите кои досега ги поставија во рамки на програмата
Вештини за адолесценција и да ги поделат целите на
краткорочни или долгорочни.

Во текот на седмата лекција нагласете ја важноста за пос-
тигнување на целите на позитивен, здрав начин. Потсе-
тете ги учениците дека начинот на кој ќе ја оствариме
целта е исто толку важен колку и самата цел. Истакнете
дека често ќе им биде потребна помош од родителите и
од други возрасни од доверба за да изберат соодветни,
остварливи цели кои покажуваат позитивни вредности и
однесувања научени дома и во текот на програмата.

Цел на часот
Да се научи повеќе за поставувањето цели.

Активности
Учениците ќе:

1. дефинираат намера, цел и поставување цел;
2. објаснат како намерата ни овозможува да направиме

мудар избор и да поставиме  делотворни цели;
3. уочат како поставувањето цели може да ни помогне

да бидеме успешни и  продуктивни; и
4. направат разлика меѓу краткорочните и долгороч-

ните цели.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

- Работен лист Класифицирање на целите
- Работен лист Животен пат
- Вовед Поставуваме цели за здрав живот
- Активност За почеток
- Работен лист Ти можеш (од првата лекција, час 5)

1. Нацртајте го триножецот на самодоверба на хартија
или на таблата.



  5 минути

15 минути

321

О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ја на таблата целта на часот.
Цел на часот: Размислување за поставување на целите.

Напишете ги на таблата зборовите точно онака како
што следуваат:

МОЖНОСТИТЕ СЕ СЕГА И ОВДЕ

На почетокот на часот побарајте од учениците да ги про-
читаат во себе овие зборови. Што значи оваа фраза? Ис-
такнете дека на патот низ адолесценцијата имаат многу
можности да постават цели и да работат на нивното ост-
варување. За да поставиме делотворни цели, мора да
имаме чувство за намера.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Учениците ги дефинираат намерата и целите 
во однос на триножецот на самодоверба
Истакнете го својот цртеж на триножец. Побарајте од уче-
ниците да се потсетат што претставува цртежот и секоја
нога (развој на вештини, одговорно однесување, самопо-
читување и почит за другите).

Напишете го зборот намера на седиштето на триножецот.
Побарајте од неколку ученика овој збор да го употребат
во реченица. Напишете ги нивните реченици на таблата.
Кажете им на учениците да ја дефинираат намерата врз
основа на овие реченици. Потоа напишете на таблата: „
Намера: мотивација за акција“."

Напоменете дека трите нозе на триножецот претставу-
ваат цврста основа за нечија самодоверба. Намерата ги
поврзува овие три нозе и ни помага да одлучиме во кој
правец ќе се движиме и што ќе постигнеме. Чувството за
намера, врз основа на самодовербата, ни помага да доне-
суваме одговорни одлуки.

Додајте го зборот цел на таблата. Побарајте од учениците
да ги споредат целта и намерата. Бидете сигурни дека
разбираат дека намерата е мотивација а цел е она што са-
каат да го постигнат. Прашајте ги дали некој може да има

НОВИ ЗБОРОВИ
цел: правец во кој ги
насочуваме своите на-
пори
намера: мотивација за
акција

Имајте предвид
дека некои неза-
падни култури

не се толку наклонети
кон поставување цели.
Во некои јазици, на
пример, воопшто не
постои идно време.
Споменете им го тоа
на учениците и истра-
жете ги предностите
на животот во култура
во која сегашноста се
става пред иднината.
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П О В Р З У В А Њ Е  

цел без намера (да). Што додава намерата (дава значење и
правец на нашите избори, вклучувајќи ги и целите кои ги
одбираме, исто така ни помага да ги развиеме сопстве-
ните таленти и способности)?

Помогнете им на учениците да разберат како намерата ќе
им помогне подобро да го искористат поставувањето на
целите. Јасната намера ѝ дава на целта поголемо значење.
Следниве прашања може да им помогнат на учениците
да одлучат дали целта има намера: 

• На кој начин оваа цел ќе го зајакне вашиот карактер?
• На кој начин ќе ви помогне да станете подобра личност?
• Како оваа цел ќе ви помогне да се почитувате себеси и
другите?

Објаснете им на учениците дека во текот на оваа лекција
ќе размислуваат за целите кои веќе ги избрале, ќе разјас-
нат што е намера, ќе вежбаат поставување дополнителни
реални цели, ќе прават планови за остварување на тие
цели и ќе разговараат за тоа како да се справат со препре-
ките ако наидат на нив. Тие, исто така, ќе препознаат по-
зитивни примери во возрасните, кои можат да им
помогнат во поставување соодветни, остварливи цели.

2. Разјаснете ја разликата меѓу краткорочните 
и долгорочните цели
Потсетете ги учениците дека во текот на првата лекција
научија дека постојат краткорочни цели. Ние очекуваме
да ги оствариме брзо, можеби за неколку дена или ме-
сеци. Учениците нека даваат примери за краткорочни
цели.

Примери:

• да глумам во претстава;
• да добијам добра оценка по математика во петок; или
• да играм на натпреварот следната недела.

Учениците исто така научија дека постојат поинакви,
долгорочни цели; можеби нема да ги остварат неколку
месеци или дури години. Прочитајте ги следниве при-
мери и побарајте од учениците да додадат уште:

Примери:

• да станам професионален музичар;
• да бидaм физички подобро подготвен(а); или
• да научам уште еден странски јазик.
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П О В Р З У В А Њ Е  

3. Учениците поминуваат низ целите кои веќе 
ги поставија во текот на програмата 
Вештини за адолесценцијата
Истакнете дека учениците веќе поставија неколку цели на
часовите од програмата Вештини за адолесценцијата. Ка-
жете им да го отворат работниот лист Ти можеш: како да
поставиме лична цел од петтиот час од Лекција 1. Разгова-
рајте како напредуваат во остварувањето на поставените
цели. Дали некој веќе ја остварил целта? Дали е време за
седмиот чекор во процесот на поставување цел, прославу-
вање на успехот?

Пофалете ги учениците кои ги оствариле своите цели и
кратко истражете ги проблемите со кои се соочиле дру-
гите ученици во работата на сопствените цели. Објаснете
дека шестата лекција исто така ќе им помогне да се спра-
ват со тие проблеми.

Објаснете им на учениците дека денешниот час ќе им по-
могне да ги анализираат целите кои  веќе ги поставиле и
да се подготват да постават нови цели.

В Е Ж Б А  

1. Учениците ги разјаснуваат краткорочните и
долгорочните цели и намени

Учениците нека ги отворат работните листови Класифи-
цирање на целите во книгата Промени и предизвици. Нека
ги набројат своите цели од другите работни листови во
рубриките Краткорочни цели и Долгорочни цели. Ако
сакате, можете да ги поттикнете да додадат уште долго-
рочни или краткорочни цели на кои работат или би са-
кале да ги постигнат.
Нагласете дека познавањето на намерата на целта помага
да работиме на целта. Побарајте од учениците да ја појас-
нат намерата на целите кои ги набројаа.
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В Е Ж Б А  

2. Учениците создаваат „животен пат“ од цели
Побарајте од учениците да го отворат работниот лист
Животен пат. Објаснете им дека оваа страница претста-
вува временска рамка за нивните цели. Напомнете дека
постојат различни периоди (основно училиште, средно
училиште, крај на тинејџерските години, дваесетти го-
дини, подоцна). Нека ги набројат своите краткорочни
цели од работниот лист Класифицирање на целите во по-
лето „основно училиште“, бидејќи овие цели би требало
да се остварливи во рок од неколку дена до еден месец.
Нека напишат за колку време мислат дека ќе ја остварат
секоја долгорочна цел.

Наместо тоа: Нацртајте „животен пат“ на таблата и под
секоја точка на временската оска запишете ги целите кои
ги предлагаат учениците.

3. Доброволци нека ги споделат своите животни
патишта со другите во класот

Охрабрете ги доброволците своите цели да ги споделат со
другите ученици. Побарајте од учениците да ги идентифи-
куваат сличностите и разликите меѓу претставените цели.

4. Рeзимирајте го часот
Истакнете дека поставувањето на целите е првиот чекор
кон нивно остварување, и дека е подобро да го направиме
тоа отколку само да посакаме нешто да се оствари. На-
шите цели често се менуваат со стекнувањето знаења,
вештини и искуство, и со разјаснување на намерата  на
сопствените цели. Потсетете ги учениците дека имањето
цел пред себе помага нивните одлуки т.е. направените из-
бори да добијат значење и насока. Уверете ги дека поста-
вувањето цели е континуиран процес, вештина што ќе ја
користат во текот на целиот живот.

Завршни прашања
• Како се слични краткорочните и долгорочните цели?
Како се разликуваат?  Разговарајте за тоа во парови.
• Што правите сега што ќе ви помогне да остварите не-
која од вашите цели?
• Како ќе ви помогне чувството за намера да ги облику-
вате сопствените избори и  постапки (охрабрете ги учени-
ците да одговорат)?
• Како може да ви помогне триножецот на самодоверба
да поставите цели?



  5 минути

325

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Учениците нека ги прегледаат своите цели во работниот
лист Класифицирање на целите  и нека изберат една што
веќе ја реализираат. Кажете им да напишат еден пасус за
намерата на оваа цел и да ги опишат чекорите што ги
презеле и кои ќе ги поведат понатаму на „животниот
пат“. Замолете ги да се повикаат барем на една нога од
триножецот на самодоверба и да објаснат зошто е лесно,
односно тешко да се работи на остварување на оваа цел.

Промени и предизвици
Учениците нека го прочитаат воведот во седмата лекција
Поставуваме цели за здрав живот и нека ја пополнат актив-
носта За почеток во своите книги.
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Лекција 7, час 2
РАСТЕМЕ ПОСТАВУВАЈЌИ  
СИ  ЦЕЛИ - 1. ДЕЛ

Денешниот
цитат е:

„Можноста не
тропа. Вие тро-

пате, а мож-
носта ја отвора

вратата.“

Н А  О В О Ј  Ч А С

Вториот и третиот час им помагаат на учениците да го
повторат и да го вежбаат процесот на поставување цели
кој е презентиран за време на првиот час. На часовите се
нагласува дека поставувањето на целите треба да биде
внимателно обмислено, често со помош на возрасна лич-
ност од доверба.

На денешниот час ги прегледуваме карактеристиките на
личните цели и чекорите во нивното  поставување. Гру-
пите вежбаат користење на чекорите во дадените ситуа-
ции. На третиот час одбираат свои краткорочни и
долгорочни цели и ги користат чекорите за да исплани-
раат како да ги остварат.

Цел на часот
Преглед и вежбање на чекорите во поставувањето цели.

Активности
Учениците ќе:

1. ги наведат карактеристиките на личните цели;
2. објаснат зошто е важно да имаат сопствени цели; и
3. вежбаат поставување на краткорочни и долгорочни цели.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

- Работен лист Растеме поставувајќи си цели
- Работен лист Класифицирање на целите (од првиот час)

• Ресурсен лист Ситуации во врска со целите
1. Напишете услови за лична цел на поголем лист хартија
(види го првиот чекор во  делот ПОВРЗУВАЊЕ).
2. Напишете седум чекори за поставување цели на пого-
лем лист хартија (види го  третиот чекор во делот ПОВР-
ЗУВАЊЕ).
3. Ископирајте го ресурсниот лист Ситуации во врска со це-
лите и исечете го на  картички.
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Напишете ја на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Преглед и вежбање на чекорите во поста-
вувањето цели.
Цитат: Можноста не тропа. Вие тропате, а можноста ја
отвора вратата. Американската поговорка

На почетокот на часот прашајте ги учениците што значи
за нив овој цитат. Во резимето истакнете дека можноста
бара учество, што значи дека е неопходно да знаете што
сакате да постигнете, да имате намера и да ѝ „тропнете на
можноста на врата “. Седењето и чекањето не помагаат во
остварување на целите.

П О В Р З У В А Њ Е  

1. Разговарајте за условите за лични цели
Потсетете ги учениците дека ги истражуваа квалитетите
и достигнувањата на успешни луѓе и дека видоа како
примерите нè мотивираат да бидеме успешни. Денес ќе ја
вежбаат употребата на процесот на поставување цели
што ја научија во текот на првиот час. Таа може да им по-
могне да ги остварат своите лични цели.

Објаснете дека некои цели ви ги поставуваат други, како
што е домашната по математика. Меѓутоа, учениците
имаат одговорност да постават свои лични цели, често со
насочување од возрасните. Напишете на таблата Цели кои
ги поставуваат други и Лични цели. Поминете низ след-
ниве примери и побарајте од учениците да предложат до-
полнителни. Напишете ги под соодветните наслови.

Покажете го списокот на услови за лична цел и истакнете
дека ова се истите услови како во првата лекција. За да
бидат делотворни, личните цели мора да бидат:

• нешто што е важно за вас – мора да ја преземете сопстве-
носта над целта;

Цели кои ви ги поставу-
ваат други 

• Да се среди собата

• Да се изнесе ѓубрето

• Враќање дома во одре-
дено време 

Лични цели 

• Да се запознае некој нов
секоја недела

• Да се научи гитара

• Да се остане здрав и да
не се зема дрога
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• јасни и мерливи;
• во рамките на вашите можности, и реални и остварливи; и
• мора да зависат од вашите постапки.

Поттикнете што повеќе ученици да учествуваат во диску-
сијата во врска со следните прашања:

• Зошто мислите дека личните цели мора да ѝ бидат важни
на личноста која ја  поставува целта?
• Како може да ни помогне расчленувањето на целта на 
чекори?
• Зошто личните цели мора да бидат во рамки на нашите
можности? Што се случува во  спротивно?
• Зошто личните цели мора да зависат од нашите постапки?

На пример, зошто целта „ќе бидам подобар спрема Јован“
е подобра отколку целта „Јован ќе ме засака“? Во што е
разликата меѓу овие два примера?

2. Учениците ги применуваат четирите услови 
на личните цели напишани на таблата
Дискутираат за тоа дали секоја лична цел наведена на
таблата може да ги исполни четирите критериуми.

3. Поминете низ седумте чекори на 
поставување цели
Покажете им на учениците список на чекори и поминете
низ нивната употреба во следниот или некој друг пример
кој повеќе им одговара на вашите ученици.

1. Наведете ја својата намера и цел (што сакате да постиг-
нете?). Намера: Ако одам во летен камп ќе бидам по -
добар спортист. Цел: Да заработам доволно пари да го
платам летниот камп (родителите ќе ја платат другата
половина).

2. Набројте ги чекорите што ќе ги преземете за да ја оства-
рите својата цел (мора да бидат чекори кои сами ги пре-
земате). Најдобро би било да најдам некоја повремена
работа, но немам доволно време за тоа. Наместо тоа, би
можел да работам некои еднократни работи. Може да
делам летоци со информација дека чувам деца, чистам
куќи, работам во градина итн.
Посебно за помладите адолесценти, секој чекор би тре-
бало да биде релативно мал.

3. Размислете за можните препреки и за нивното надмину-
вање
Можеби  нема да имам доволно време да заработам пари
пред почетокот на летото. Можеби моите родители ќе ми
го позајмат остатокот ако се убедени дека навистина се
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обидувам да заработам пари и дека имам шанси да успеам.
Можеби  ќе бидам доведен во искушение да гледам теле-
визија или да излезам со пријателите, наместо да работам
или да ја пишувам домашната задача. Ќе треба да се пот-
сетам за што работам и да мислам на забава подоцна.
Исто така, можеби ќе бидам толку зафатен со заработу-
вањето пари и ќе попуштам во училиште. Можам да им
кажам на родителите дека договорот нема да важи ако
имам проблеми во училиште.

4. Поставете временска рамка
Можам да предвидам временска рамка за износот на пари
кој сакам да го заработам секоја недела. Исто така, може да
направам распоред на завршување на обврските за учи-
лиште секоја вечер, затоа што тоа е дел од мојата задача.

5. Изградете систем на поддршка
Знам дека моите родители ќе ме охрабрат да ја исполнам
својата цел. И моите другари, кои исто така одат во лет-
ниот камп, ќе навиваат за мене.

6. Прегледајте го планот и, доколку е потребно, изменете го
Може да го прилагодам планот откако ќе видам колку
пари заработувам секоја недела. Можам да побарам на
заем од родителите или можам да ги заработам сите
пари што ми се потребни за само неколку недели.

7. Прославете го својот успех
Одењето во кампот ќе биде мојата прослава!

В Е Ж Б А  

1. Во мали групи, учениците читаат ситуации и
прават планови за остварување на целите

Поделете ги учениците во групи од тројца или четво-
рица. Нека ги отворат работните листови Растеме поста-
вувајќи си цели и да дајте ѝ на секоја група картичка која
ја исековте од ресурсниот лист Ситуации во врска со це-
лите. Напомнете дека шестиот и седмиот чекор ќе ги  на-
прават кога ќе работат на целта.
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Потсетете ги учениците да ја имаат предвид намерата до-
дека ги пишуваат чекорите за остварување на своите цели.

Оставете десетина минути групите да ги завршат своите
планови. Потоа нека ги споделат своите идеи со другите.
Разговарајте за тоа дали секој план зависи од нивните пос-
тапки или од постапките на други. Побарајте од учени-
ците да предложат промени таму каде што мислат дека се
потребни.

2. Резимирајте го часот
Истакнете ги начините на кои учениците ги искористија
претходните часови во спроведувањето на оваа актив-
ност. На пример, се занимаваа со вредностите за да можат
да ја формулираат намерата. Разговарајќи за препреките
покажаа како да стигнат, кога е потребно, од дното до
врвот (потсетете ги учениците дека овие вештини ќе им
користат во текот на целото нивно патување низ адолес-
ценцијата до зрелоста).

Завршни прашања
• Разговарајте со членовите на вашата група за тоа кој

од петте чекори изгледа најлесен  и зошто мислите дека е
така.

• Разговарајте за тоа кој чекор беше најтежок за вашата
група. Наведете некои од  причините за тоа.

• Наведете некои од причините поради кои е важно да
се има јасна намера во овој момент од вашиот живот?
Зошто намерата претставува важен дел од поставувањето
на  целта?
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Водење на дневникот
Учениците нека напишат нешто за некоја ситуација во
животот кога можеле да ги користат чекорите во проце-
сот на поставување цели. Побарајте од нив да ја опишат
ситуацијата, да ја идентификуваат својата мотивација или
намера, и да објаснат како овие чекори им помогнале.

Промени и предизвици
Учениците нека ги прегледаат целите кои ги наведоа во
работниот лист Класифицирање на целите на првиот час.
Побарајте од нив да ја означат секоја цел како лична цел,
или како цел која им ја поставил некој друг. Објаснете им
дека за оваа задача ќе разговарате следниот час.



332

Лекција 7,

час 2
РЕСУРСЕН ЛИСТ: СИТУАЦИИ ВО ВРСКА
СО ЦЕЛИТЕ
Инструкции: Направете копија од оваа страницата и исечете ја на кар-
тички. Прилагодете ги ситуациите, ако е потребно, и додадете некои
други за кои мислите дека ќе им одговараат на вашите ученици.

Сакате да се спријателите со одредена личност во училиштето. Уште не сте
разговарале, но меѓусебно се насмевнувате кога поминувате низ ходникот.

Сакате да заработите ________ денари за да купите велосипед. Неделниот 
џепарлак ви е ____________, а половината од тоа ја трошите на ужина и 
видеоигри.

Сакате да се вратите во форма зашто целата зима ја преседевте дома.

Сакате да научите да играте тенис.

Сакате да научите да играте некоја игра која вашиот другар/ другарка
сака да ја игра.

Често сте нестрпливи со својот помлад брат или сестра. Сакате да престанете
да му зборувате нешта кои го повредуваат.

Не ви оди математиката и сакате да бидете подобри.

Вашиот најдобар другар се преселил во друг град /странство и сакате да 
стекнете нови пријатели.

Сакате да се чувствувате посамоуверено меѓу непознати лица.
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Лекција 7, час 3
РАСТЕМЕ ПОСТАВУВАЈЌИ 
СИ ЦЕЛИ - 2. ДЕЛ

Денеш-
ниот
цитат е:
„Ако не смееш
да згрешиш, не
можеш ништо
ни да напра-
виш.“
Марва Н. Колинс

Третиот час им овозможува на учениците да вежбаат
поставување краткорочни и долгорочни цели што ќе ги
изберат.

Можеби ќе ви бидат потребни два часа за да го завршите ова.

Цел на часот
Вежбање чекори во поставувањето цели.

Активности
Учениците ќе:

- вежбаат поставување лични краткорочни и долго-
рочни цели.

Материјали и подготовка
• Промени и предизвици

- Работниот лист од првиот час Класифицирање 
на целите
- Работен лист Ти можеш - краткорочна цел
- Работен лист Ти можеш – долгорочна цел

Н А  О В О Ј  Ч А С

О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ја на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Вежбање чекори во поставувањето цели.

Цитат: Ако не смееш да згрешиш, не можеш ништо ни
да направиш. Марва Н. Колинс, воспитувач

На почетокот на часот прашајте ги учениците каква врска
има овој цитат со остварувањето на целта. По куса дискусија,
истакнете дека ако сакаме да бидеме успешни во животот,
мораме да бидеме подготвени на грешки. Исто така треба да
бидеме подготвени, кога ќе сфатиме дека сме направиле
грешка, да ја промениме целта, планот за акција или мисле-
њето. Потоа мора да продолжиме понатаму. Остварувањето
на целите бара посветеност, самодисциплина, веројатно и
одредени жртви, како и подготвеност да грешиме.
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1. Учениците ја објаснуваат разликата меѓу 
краткорочните и долгорочните цели.
Потсетете ги учениците дека разговараа за целите и зада-
чите за време на првиот час од оваа лекција. Замолете ги
да ви дадат примери. Објаснете им дека на овој час ќе из-
берат по една краткорочна и долгорочна цел и ќе вежбаат
изработка на план за остварување на двете цели.

2. Преглед на клучните зборови и концепти во
врска со поставување на целите.

Разговарајте за значењето на самодисциплината, посвете-
носта и жртвата, и прашајте ги учениците каква врска
имаат со остварување на целите. Учениците треба да
уочат дека понекогаш треба да изберат и помалку за-
бавни активности за да ги остварат целите.

3. Разговарајте за домашната задача за
препознавањето на личните цели и целите кои
ги поставиле други.

Потсетете ги учениците дека личната цел треба да биде:

• важна за нив;
• јасна и мерлива;
• во рамките на нивните можности, реална и остварлива;
и
• мора да зависи од нивните постапки.

Прашајте ги дали откриле дека некои од целите во нив-
ниот работен лист Класифицирање на целите ги поста-
вил некој друг. Која е таа цел?

Нагласете дека, се разбира, и понатаму треба да работат
на остварување на овие цели. Прашајте ги како би можеле
овие цели да ги направат повеќе лични, односно да ги
присвојат и да ја преземат одговорноста за нив. На при-
мер, како може една домашна обврска да стане лична цел
(примери: ако размислат зошто е важна за нив и за нив-
ните семејства; ако направат сопствен распоред со чија
помош ќе ја извршуваат на време)?

Потоа прашајте ги учениците дали некоја од личните
цели кои ги навеле е надвор од рамките на нивните спо-
собности, односно не е под нивна контрола. Кои се тие
цели? Што можат да направат во врска со тие цели?

Можете да го
употребите тес-
тот D во рамки
на седмата лек-

ција пред да го
почнете делот
ПОВРЗУВАЊЕ.

НОВИ 
ЗБОРОВИ
сопственост:

чувство дека нешто ви
припаѓа 
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В Е Ж Б А  

1. Учениците одбираат краткорочна цел и прават
план да ја остварат

Објаснете им на учениците дека сега ќе изберат кратко-
рочна и долгорочна лична цел која би сакале да ја оства-
рат. Нека го отворат работниот лист Класифицирање на
целите од првиот час и повторно нека го погледаат списо-
кот на краткорочни цели.

Побарајте од нив да одлучат која цел ги исполнува сите
услови да биде лична цел.

Замолете ги учениците да одберат сите по една кратко-
рочна цел од работниот лист Класифицирање на целите
и да ја искористат за пополнување на првите пет чекори
во работниот лист Ти можеш  - краткорочна цел. Истак-
нете дека треба да бидат блиску до остварувањето на
целта што ја поставија во првата лекција, која би требало
да биде на  списокот во работниот лист Класифицирање
на целите. Врз основа на она што го научија во текот кур-
сот за оваа цел или за себе, можеби би требало да напи-
шат нов план за остварување на таа цел, кој би
подразбирал малку поинакви чекори или нова временска
рамка. Или можат да работат на остварување на слична
цел. На пример, ако нивната прва цел беше да добијат
четворка по математика во првото полугодие, нивната
следна цел може да биде петка по математика во второто
полугодие.

Наместо тоа: Допуштете им на учениците да работат на
краткорочна цел која не ја навеле во работниот лист.

2. Учениците одбираат долгорочна цел и прават
план да ја остварат

Сите нека одберат долгорочна лична цел од работниот
лист Класифицирање на целите (или нека одберат друга
цел) и нека ги пополнат првите пет чекори во работниот
лист Ти можеш - долгорочна цел. Доколку е потребно, по-
минете низ следниов пример за долгорочна цел.

1. Наведете намера и долгорочна цел.
Намера: да можам да разговарам со повеќе луѓе, посебно
со некои глувонеми пријатели.
Цел: да го научам јазикот на знаците.

2. Наведете ги чекорите што ќе ги преземете за да ја оства-
рите својата цел.
Ќе се запишам на курс за знаковен јазик на кој ќе одам
после училиште. Исто така ќе земам некоја книга од биб-
лиотека за јазикот на знаците.
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3. Разгледајте ги можните препреки и начините за нивно над-
минување.
Можеби нема да имам доволно време за курс. Можеби ќе
морам да се откажам од нешто друго, барем за некое време.
Можби ќе бидам во искушение да гледам телевизија или да
излезам со пријателите, наместо да одам на часови. Ќе се
потсетам себеси дека ако го научам јазикот на знаците, по-
лесно ќе можам да разговарам со моите глувонеми
пријатели.
Можеби ќе бидам толку зафатен што ќе попуштам во учи-
лиште. Во тој случај, можеби ќе треба да се откажам од кур-
сот и повторно да се запишам кога ќе се организира
следниот пат. Или би можел да научам само неколку знаци
од моите глувонеми пријатели.

4. Поставете временска рамка.
Во овој случај распоредот на часови на курсот би ми по-
могнал да ја поставам временска рамка.
Исто така, ќе одвојам и половина час секој втор ден за
вежбање.

5. Изградете систем на поддршка.
Знам дека моите глувонеми пријатели во училиштето ќе
ми помогнат да вежбам. Можеби ќе наговорам уште не-
кого да се запише со мене на курсот.

6. Прегледајте го планот и, доколку е потребно, изменете
го.
Можам да ги прилагодам своите планови кога ќе видам
колку време ми одзема курсот.

7. Прославете го својот успех.
Моите родители ми рекоа дека, кога ќе го завршам кур-
сот, ќе ме водат на пица заедно со моите глувонеми
пријатели за да ја прославиме напорната работа!

3. Доброволци претставуваат една од своите цели
Напишете Краткорочни цели и Долгорочни цели на од-
делни поголеми листови хартија. Додека доброволците ги
презентираат своите примери, напишете ги нивните
имиња и целите на соодветните листови хартија. Поба-
рајте да се јават помагачи ако сакаат да му помогнат на
ученикот да ја оствари својата цел. Објаснете дека помага-
чите може да ги поттикнат учениците, или да им пружат
некој вид охрабрување или помош.

Наместо тоа: Поделете ги учениците во парови и сите да
имаат партнери кои ќе им помогнат да ја остварат едната
или двете свои цели.



  5 минути

4. Резимирајте го часот
Истакнете дека учениците сега знаат како да ја дефини-
раат намерата и да постават краткорочни и долгорочни
лични цели, и како да направат план за остварување на
тие цели. Тие целиот живот ќе ги користат на овие веш-
тини. Еден ден кога млади луѓе нив ќе ги прашаат како
станале толку успешни, можат да им објаснат дека прво
научиле како да ја дефинираат намерата и да ги постават
и остварат целите.

Завршни прашања
• Кажете му на вашиот партнер што мислите, дали е

полесно да се постават краткорочни или долгорочни
цели. Објаснете ги своите мисли.

• Наведете некои од причините поради кои е важно да
се имаат цели.

• Како другите може да ни помогнат да ги оствариме
нашите цели?

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Учениците нека напишат нешто за клучните термини од
оваа лекција, како што се сопствеништво, намера или пос-
тавување цел. Како учењето за овој концепт придонесе за
нивната самодоверба и за нивната способност да напра-
ват мудри одлуки?

Разговор со одбраната возрасна личност
Учениците нека им ги претстават своите планови за ост-
варување на целите на нивните семејства.

Побрајте од нив возрасните да им напишат краток одго-
вор на плановите. Дали возрасните сметаат дека нивните
две цели се добра идеја? Дали се чинат разумни?
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Лекција 7, тестови
ЦЕЛИ И ОДГОВОРИ

Тестовите во рамките на лекцијата се состојат од неколку работни листови кои
можат да бидат копирани. Секој работен лист ја тестира главната цел на лек-
цијата. Следуваат цели за секој дел од лекцијата и за часот на кој се однесуваат. Да-
дени се одговори и поени.

Делови од тестот може да се користат самостојно или во комбинација на различни
начини:

• Како пред и пост-тест за лекцијата за да се оцени знаењето или напредокот на 
учениците.

• Како тест за лекцијата, за биде утврдено нивото на знаење кај учениците.
• Како дијагностичка алатка, со цел да се утврдат индивидуалните и групните 

предности и слабости.
• Како квиз.
• Како дополнителна задача во училиштето или како домашна задача.

Покрај тоа, некои делови од тестот се погодни да се користат како активности за
утврдување на материјалот, критичко размислување и за пишување во рамките на
основната настава. Забелешките на маргините од планот на часот укажуваат кога
и на кој начин најдобро може да се искористат делови од тестот.

Задолжително прочитајте го делот за евалуација и оценување во рамките на мате-
ријалот „Наставни стратегии“, во кој постои опис на тестовите и инструкции за
нивна употреба.

1. Дефинициите треба да изгледаат вака: „Нешто што
сакаш да го постигнеш а кое бара напор и планирање.“

2. Одговорите треба да опфатат цели кои можат да се ост-
варат за еден месец или помалку.

3. Одговорите треба да опфатат цели за чие остварување
се потребни неколку месеци или години.

4. Учениците може да забележат дека целите ви помагаат
да напредувате, да ги развивате своите вештини, да при-
донесувате за другите, да преземете поголема одговор-
ност за својот живот, или да даваат други одговори кои
имаат смисла (до два поена за секој одговор).

Можни точни одговори 2

Преодна оценка 2

Можни точни одговори 3

Преодна оценка 2

Можни точни одговори 4

Преодна оценка 2

Можни точни одговори 4

Преодна оценка 3

Тест А (час 1)
Цел: Дефинирање на целта и давање пример.
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1. Чекор 1: Состојба, намера; чекор 2: Набројување; чекор
3: Препреки, надминување; чекор 4: Временска рамка;
чекор 5: Систем на поддршка; чекор 6: Измени; чекор 7:
Прославете.

2. Мора да ни биде важна, јасна и мерлива, во рамки на
нашите можности, и да зависи од нашите постапки.

Можни точни одговори 9
Преодна оценка 7

Можни точни одговори 4
Преодна оценка 3

ТЕСТ В (час 2)
Цел: Препознавање на седумте чекори за поставување цели и карактеристиките
на личната цел.

Чекор 1: да се научи карате.

Чекор 2: одговорите треба да ги покажуваат чекорите во
учењето карате.

Чекор 3: учениците треба да ги наведат можните пре-
преки и како да ги надминат.

Чекор 4: учениците треба да предложат временска рамка.

Чекор 5: учениците треба да ги наведат имињата на лу-
ѓето кои би можеле да им бидат поддршка.

Можни точни одговори 8

Преодна оценка 6

ТЕСТ Г (час 3)
Цел: Вежбаме поставување на лична цел и планирање на нејзиното остварување.

Лекција 7, тест А, час 1

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ:__________________

Цел: Дефинирање на целта и давање пример

1. Дефинирајте го поимот цел.

2. Напишете три примери за краткорочна цел.

а.

б.

в.
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Лекција 7, тест A, час 1. продолжување

3. Напишете три примери за долгорочна цел.

а.

б.

в.

4. Напишете две причини поради што е важно да се имаат цели.

а.

б.

Лекција 7, тест В, час 2

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ:__________________

Цел: Препознавање на седумте чекори на поставување цели и карактеристиките
на личната цел.
1. Пополнете ги празните места и со тоа наведете ги седумте чекори на
поставување цели.

Чекор 1: _________ цел и _____________. 

Чекор 2: __________________ неопходни чекори за остварување на целта. 

Чекор 3: Разгледајте ги можните ________________ и како да ги ____________. 

Чекор 4: Направете _________ __________. 

Чекор 5: Изградете ________ ________.

Чекор 6: Прегледајте и ако е потребно _______________ својот план. 

Чекор 7. ___________ својот успех.



Лекција 7, тест В, час 2. продолжување
2. Напишете четири карактеристики на делотворна лична цел.

а.

б.

в.

г.

Лекција 7, тест Г, час 3

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________________ ДАТУМ:__________________

Цел: Вежбаме поставување на лична цел и планирање на нејзиното остварување.
Прочитајте го следниот текст и помогнете му на Михаил да постави лична цел и
да го испланира нејзиното остварување, со помош на првите пет чекори на
поставување цели.
Михаил навистина би сакал да научи карате, но нема часови по карате во
неговиот град. Тој видел дека неговиот сосед, еден постар човек, вежба карате во
својот двор, но Михаил мисли дека овој човек не сака луѓе. Дури еднаш кога
топката на Михаил случајно паднала во неговиот двор и кога тој отишол да ја
побара, човекот му рекол да го напушти дворот. Единствениот начин на кој
може Михаил да научи карате е да го подучува тој човек, па одлучил да се
спријатели со соседот.

Чекор 1

Чекор 2

Чекор 3

Наведете две препреки на кои Михаил може да наиде, и како би можел да им
пристапи.

Прва препрека:

Решение:

Втора препрека:

Решение:

Чекор 4:

Чекор 5:





Развојот на нашите 
потенцијали, час 1

Резиме
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Лекција - резиме
СЈАЈНА ГРУПА!

Н А  О В О Ј  Ч А С

Денешниот
цитат е:

„Премногу често ја
потценуваме

моќта на допирот,
на насмевката, уба-

виот збор, добро-
намерното уво,

искрениот ком-
плимент, или на

најмалиот чин на
симпатија, а сето

тоа има потен-
цијал да ни го про-

мени животот.“

Лео Баскаља

На овој час ќе ги истакнете различните начини на кои
секој ученик ги поддржал другите ученици и придонел за
позитивното групно искуство во текот на овој курс. Оваа
активност им овозможува на учениците да си оддадат
признание едни на други за дадениот придонес, поеди-
нечно и во целина.

Цел на часот
Препознавање на придонесот на секој ученик во текот на
курсот.

Активности
Учениците ќе:

1. потврдат дека придонеле на искуството на групата во
текот на овој курс, и

2. го пофалат придонесот на другите ученици.

Материјали и подготовка
• Топуски
• Факултативно: картонски чинии.



  5 минути

35 минути
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О Т К Р И В А Њ Е  

Напишете ја на таблата целта на часот и
денешниот цитат.

Цел на часот: Препознавање на придонесот на секој
ученик во текот на курсот.

Цитат: Премногу често ја потценуваме моќта на допирот,
на насмевката, убавиот збор, добронамерното уво, искре-
ниот комплимент, или на најмалиот чин на симпатија, а
сето тоа има потенцијал да ни го промени животот.

Лео Баскаља, писател и едукатор

На почетокот на часот прочитајте го цитатот и прашајте
ги учениците што мислат за него. Дали секој може да се
сети на момент во своето искуство кога овие зборови се
однесувале на него/неа? Прашајте ги каква врска има
овој цитат со програмата Вештини за адолесценција. Во
резимето кажете им дека програмата Вештини за адолес-
ценција ни помогна да сфатиме дека поединците можат
позитивно да влијаат едни на други - и на целиот свет!

В Е Ж Б А  

Важно е на крајот од програмата Вештини за адолес-
ценција да им се остави доволно време на учениците да
изразат уважување за интеракцијата во групата и за
придонесот на секој поединец. Ве молиме, прочитајте
ги следните опции и прилагодете ги за да станат ко-
рисно искуство за вашиот клас.

1. Учениците изразуваат уважување за
придонесот на целиот клас и на поединците

Прва опција:

Денес ќе споменете некои од начините на кои секоја лич-
ност придонела за курсот и го направила искуството по-
зитивно.

Учениците нека седнат така што ќе можат да се гледаат
меѓусебно. Поставувајте прашања и во текот на оваа ак-
тивност секој барем еднаш нека биде споменат. Објаснете
дека би сакале некој да почне на следниот начин:



В Е Ж Б А  

• да каже нешто што му/ ѝ било значајно или пријатно
во начинот на кој целиот клас заеднички работел во
текот на проектите и дискусиите, или

• да каже нешто позитивно или корисно што го напра-
вил одреден ученик.
Првиот ученик може да каже, на пример: „Навистина ми
се допадна како сите ги избегнуваа спуштањата во текот
на нашите разговори,“ или „Ми се допадна што Урош се-
когаш помагаше да го средиме нередот што сме го напра-
виле.“

Направете модел на оваа активност повторувајќи го она
што го рекол првиот ученик и додавајќи нов комплимент.
На пример: „Не само што ми се допадна што сите ги од-
бегнувавме спуштањата, туку ми се допадна и како Мила
слушаше внимателно, дури и кога не се согласуваше со
она што го говори другата личност.“

Поттикнете уште еден доброволец да продолжи кажу-
вајќи, на пример: „Не само што ми се допаднаа вешти-
ните за слушање на Мила, туку уживав и во глупавите
шеги на Ацо.“ Наводите не мора да бидат поврзани. Уче-
ниците треба само да го повторат она што го кажала лич-
носта пред нив.

Останатите ученици нека продолжат на истиот начин,
повторувајќи го она што кажала личноста пред нив и до-
давајќи уште нешто за целата група или за придонесот на
една личност. Продолжете сè додека не бидат сите споме-
нати. Бидете подготвени со ваши сопствени комплименти
во случај да биде прескокнат некој ученик.

Втора опција:

Претставете ја претходната активност, но учениците нека
кажат само што им допаднало кај целата група. Тоа ќе
биде вовед во следниот дел од активноста.

Учениците, во парови, користејќи топуска закачуваат
лист хартија или картонска чинија на грбот од своите
партнери. Кажете им на учениците дека имаат десет ми-
нути да напишат пораки на што повеќе листови или
чинии, со кои ќе изразат уважување за придонесот на таа
личност за  класот. Сите коментари треба да бидат внима-
телни и пофални. Ако некои ученици не се сигурни како
да ги изразат своите мисли, нека се консултираат со вас.
Поттикнете ги учениците да напишат нешто на листот
или на чинијата на секоја личност. Потсетете ги дека е346
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важно да бидат внимателни и да вклучат секого. Нека пи-
шуваат на листовите еден по еден.

Важно: Замолете ги учениците да не разговараат во
текот на оваа активност.

Откако сите напишаа пораки, учениците нека си помог-
нат едни на други да ги симнат листовите хартија и чи-
ниите, да ги превиткаат и да ги тргнат. Поттикнете ги
учениците да почекаат и да ги прочитаат своите листови
кога ќе дојдат дома.

Завршни прашања
• Наведете некои од вештините и ставовите кои заедно

направија овие часови да станат позитивно искуство (пот-
тикнете неколку ученици да одговорат).

• Наведете некои од причините зошто е важно да им се
каже на луѓето дека го цениме нивниот придонес.

П Р И М Е Н А  

Водење на дневникот
Поттикнете ги учениците денешниот цитат да го препи-
шат во нивните дневници. Потоа побарајте од нив да ги
запишат комплиментите кои денес ги напишаа на листо-
вите на другите ученици, како потсетник на заедничкиот
успех.




