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Еразмус+ Клучна акција 3: Поддршка на реформата на
политиките. Тип на активност: Инклузија во општеството
преку образование, обуки и работа со млади, Загреб, 2020 г.
Оваа публикација е кофинансиранa од Програмата Еразмус+ на
Европската Унија. Содржината на оваа публикација е единствена
одговорност на авторите и на ниту еден начин не може да се
смета дека ги отсликува ставовите на Европската Унија.
Проектот е кофинансиран од Владината канцеларија за соработка
со НВО. Ставовите искажани во оваа публикација се единствена
одговорност на Форумот за слобода во образованието и не
мора да го отсликуваат мислењето на Владината канцеларија за
соработка со НВО.
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Оваа публикација беше подготвена со финансиска поддршка на
Градот Загреб. Содржината на оваа публикација е единствена
одговорност на Форумот за слобода во образованието и во
никакви околности не може да се смета дека ги отсликува
ставовите на Градот Загреб

„Овој прирачник ни покажува како едукаторите и децата заедно можат
да создадат прекрасен свет полн со охрабрени луѓе способни активно да
го живеат својот живот во општеството, но секогаш со промисленост и
разбирање за сите.
Како што дискретно ќе ни открие самиот прирачник, почетокот на
трансформацијата на нашето општество треба да биде кај нас самите, како
возрасни лица и како едукатори. Преку вклучување на експертските мислења
на повеќе психијатри, истражувачи во сферата на образованието, историчари,
филозофи, развојни психолози, експерти за правата на детето, научници од
областа на политиката, теоретичари на менаџментот и други, овој прирачник
ни покажува како учениците да ги поставиме како активни учесници во својот
свет. Преку изобилството на сведоштва од децата, младите и едукаторите и преку
цитатите од предводниците на мислата како Русо, Фреире, па сѐ до Хенриета Фор,
гледаме како нашите деца и многу од нашите најголеми мислители се усогласени
со оваа фундаментална идеја дека трансформацијата на општеството започнува
со внатрешна трансформација. Големото богатство на прирачникот се состои во
тоа што тој на едукаторите им нуди и провокации за длабоко размислување и
рефлексија и ги поттикнува на вежби и во и надвор од училницата.
Оваа волшебна смеса на детална прониклива теорија, истакнување на
визионерските лидери и понудени практики на авторефлексија им дава можност
на едукаторите да препознаат до каде се стигнати на својот пат кон промената
на начинот на размислување од ставот според кој возрасните комплетно ја
контролираат и треба да ја контролираат училишната средина кон размислување
според кое треба да се ослободиме од стравот, желбата за контрола и загриженоста
и треба да започнеме да веруваме во мудроста на самите деца, со кои ќе
соработуваме за да се осигуриме дека сите во училишната средина имаат можност
да раснат и напредуваат на здрав начин.
Ова е визионерско дело што во светот на учеството и гласот на учениците го
поздравуваме со широко отворени раце.“
Мијали Дермиш, СИРИУС –Мрежа за политики
за образование на мигранти

„Но, овој прирачник не е наменет само за едукаторите и оние
што работат во училиштата – на сите возрасни заинтересирани
за градење врски на доверба со децата ќе им биде пригоден и
инспиративен, а би сакале и сите родители, чичковци и тетки,
дедовци и баби да ги поканиме да посегнат по него и да го
прочитаат, од него може многу да се научи“.
Лана Јурко, Мрежа на центри за образовни политики
Се заблагодаруваме на волонтерите од Форумот за слобода во
образованието, Маја Шариќ и Катарина Петровиќ, за помошта при
подготовката на приказните од училиштата.
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ГЛАСОТ НА
УЧЕНИЦИТЕ:
АЛАТКИ ЗА
НАСТАВНИЦИ

Нашиот прирачник ви нуди
различни теоретски модели,
методи и дискусии за
зајакнувањето на гласот на
младите. Практичните алатки
се поделени во 4 клучни
димензии: експертски
мислења, инспирација,
вежби и приказни од детска
перспектива.

ЛЕГЕНДА:

ЕКСПЕРТСКО МИСЛЕЊЕ

ВЕЖБА
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ИНСПИРАЦИЈА

ПРИКАЗНА ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА

I. ГЛАСОТ
НА ДЕЦАТА
– ЗОШТО?
Што значи „да
се има глас“ од
рана возраст?
1.

Претпоставет
е дека
мислењето н
а децата и он
а што
тие имаат да
го кажат е
подеднакво
важно
како она што
вие имате
да го кажете.

Тоа значи да се има чувство на
иницијативност што потекнува
од верувањето дека другите ќе
нѐ слушнат и дека ќе можеме да
влијаеме на нашето опкружување.
Родителите коишто сметаат дека
ова е важно им дозволуваат на
своите деца да се искажуваат на
ваков начин уште од денот кога
се родени, додека наставниците
истото го прават од првиот
училиштен ден: им даваат глас
еднакво важен и вреден колку
и сопствениот. Тие исто така го
почитуваат овој „глас“ колку и
сопствениот.

Постојат три
начина „да им
се даде глас
на децата“:

2.

од нив
ете дека то
в
а
т
с
о
п
т
Пре
е ис
а научит
можете д
можат
и
т
у што е
к
л
о
к
у
к
тол
т од вас.
да науча

3.

Влезете
в
преку и о нивниот све
т
гра, акт
ив
дискуси
и: не че ности и
кајт
влезат
во ваши е тие да
от с
да оств
арите к вет за
онтакт.
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„Ако поради некоја причина
не сте во можност да
ги направите овие три
нешта, тогаш време е да се
фокусирате на себеси и да
направите нешто во врска
со тоа – за да го пронајдете
сопствениот глас па тој дар
да им го подарите и на децата
и младите луѓе со коишто
работите!“
проф. д-р Р. А. Гросман, доктор
на науки, психолог, Масачусец

Децата коишто имаат „глас“
се деца со силно чувство на
идентитет. Ова се децата што ќе
се бранат кога ќе имаат потреба
за тоа. Зборуваат отворено и
не е десно да ги заплашите.
Тие ги прифаќаат неизбежните
фрустрации и неуспеси како
составен дел на животот и
продолжуваат понатаму. Не
се плашат да пробаат нови
нешта и да преземаат одредени
соодветни ризици. Разговорот со
нив е интересен.

АЛАТКИ
ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ: За гласот
на учениците
„Глас на учениците значи
на учениците да им се даде
можност да влијаат на
учењето, што вклучува
политики, програми,
контексти и принципи.“
(Харпер, Д., 2000 г.)

„Гласот на учениците е
концепт и множество на
пристапи што учениците ги
поставуваат рамо до рамо со
акредитираните едукатори
во улога на критичари и
креатори на образовната
практика“. (Кук-Сатер, А.,
(2020 г.)
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„Глас на учениците се
однесува на оние педагогии во
кои младите имаат можност
да влијаат на одлуките што
ќе ги оформат нивните
животи и животите на
нивните врсници во или
надвор од училишната
средина.“ (Вулф, Штајнберг и
Хофман, 2013 г.)

„Гласот на учениците може
да варира од најосновното
ниво на кое младите
ги споделуваат своите
мислења за проблемите и
потенцијалните решенија,
потоа на младите може да им
се овозможи да соработуваат
со возрасните при
справувањето со одредени
проблеми во нивните
училишта, па до тоа младите
да ја преземат главната
улога во барањето промени.“
(Митра, Д., 2009 г.)

ИНСПИРАЦИЈА:
Приказната на Ерик

„Гласот на учениците широко
може да се дефинира како
процесот на консултирање
на учениците за да се
отпочне дијалог што може
да се однесува на наставата
и учењето или на други
прашања поврзани со
политиките и практиките во
училницата.“ (Морис, 2020 г.)

ДЕЦА АГЕНТИ (дејствување,
поттик и мотивација за
активно учество)
„Улогата на поединецот
во оформувањето на
сопственото искуство во
светот е активна, односно
‘луѓето се носители на
сопственото искуство, не
се само објекти што нешто
искусуваат’.“ (Бандура, 2001 г.)

Тронд Ваге е експерт за правата на детето на УНИЦЕФ, кој во моментот
живее во Фиренца. Претходно има поминато 7 години како Народен
правобранител за заштита на правата на децата на Норвешка. Еден ден
му се јавил еден негов поранешен студент. Во моментот тој бил директор
на средно училиште и му кажал дека имал големи проблеми со еден од
класовите во втора година. (Во Норвешка тоа е последната година од нижо
средно училиште за ученици од 13-16 год.) Тие биле гласни, невозможни за
соработка, непослушни и често ја нарушувале работата на останатите. Тој
побарал помош од Тронд.
Кога Тронд отишол во училиштето за да помогне и да се состане со
тој клас и со родителите, сфатил дека не можел никако да помогне.
Учениците од тој клас воопшто не го слушале, не му укажале почит и не
сакале да разговараат. Нивниот лидер било едно момче по име Ерик,
кој ги имал потпрено нозете врз клупата и извртувал сѐ што ќе речел
Тронд. Вознемирен, Тронд им рекол: „Во ред, ваш живот – ваши одлуки“.
Чувствувајќи се мизерно и разочарано, се состанал со нивните родители и
сите се согласиле: „Што е - тоа е, нема што да се прави“.
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На пат кон дома, Тронд застанал на бензинска пумпа за да земе кафе, и бил
услужен од истото момче – Ерик! На возраст до 15 години, Ерик работел цела
смена на бензинската пумпа, послужувал оброци и кафе, издавал сметки и
бил љубезен. Шокиран, Тронд го прашал како тоа сега се однесувал сосема
поинаку. Ерик му кажал:
„Тронд, едноставно е. На училиште, никој никогаш не ми се обраќа со
почитување. Кога не чувствувам почит, не се однесувам одговорно, тоа е
причината. Многу е едноставно“.
Тронд бил длабоко импресиониран од ова искуство и често се консултирал со
Ерик во подоцнежната работа како Народен правобранител.

ВЕЖБА:
Мојот глас
Цел: подигнување на
свеста на Вашето лично
патување кон изнаоѓањето
на сопствениот глас

10-15 min

саморефлексија

Што не бевте во можност или не ви
беше дозволено да искажете или
покажете?

Хартија и
пенкало

Размислете за времето кога сте
биле дете.
Колкав „глас“ имавте? До кој степен
ви беше дозволено и имавте
можност слободно да се изразите?
Каде и пред кого?

Именувајте ги деловите од себе
што можевте слободно да ги
искажете?

Кои беа причините за тоа ...? (на
пр. се плашевте да не бидете
посрамени или казнети, никој
друг не се однесуваше така или
никој друг не го препознаваше или
слушаше тој дел од вас, возрасните
не можеа да ви посветат доволно
време, итн.)

(од аспект на чувства,
размислувања, ставови,
однесувања, зборови, карактерни
особини...)

На кој начин и до кој степен тоа ве
оформи во личноста којашто сте
денес?

Кој сакаше да ве слуша, со кого
можевте да разговарате за себеси и
за сѐ што ви се случуваше?
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ПРИКАЗНА ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА: Училиштето од
моите соништа ученик, 2-ра
година средно училиште
Се наоѓам на детско игралиште до мојата зграда. Седам на клупа
и размислувам. Во позадината на моите мисли има детска смеа и
џагор: „Јас сум прва!“ Всушност, слушам сѐ што може да се слушне
на детско игралиште. Решив да ги прашам дали се радуваат дека ќе
тргнат на училиште. Кој одговор мислиш дека доминираше? Повеќето
од нив кажаа дека не сакаат да одат на училиште и дека сакаат да
продолжат да си играат. Е сега, ајде уште едно прашање. Зошто децата,
кога ќе им спомнете училиште, веднаш помислуваат дека тоа значи крај
на играта? Можеби затоа што така слушнале од постарите деца кои веќе
одат на училиште, или затоа што така им кажуваат родителите. Зошто
децата да не можат да играат ако одат на училиште?
Сите знаат дека училиштето е „образовна институција“, итн. Но што ако
на оваа дефиниција го додадеме зборот „забавна“? Мислам дека така сите
би биле позаинтересирани, но можеби и не. Конечно, доаѓаме до главната
тема. Какво е училиштето од моите соништа? Затвори ги очите и замисли
ја следнава ситуација. Влегуваш во училиште...Чекај малку, како те замислив
дека читаш со затворени очи? Ајде тогаш да се преправаме дека очите ти
се затворени. Да започнеме одново. Влегуваш во училиште, слушаш разни
гласови, ходниците на училиштето се полни со ученици, и ова е вистинско
училиште, не некое виртуелно. Учениците го коментираат почетокот на
уште една школска година, зборуваат за нивните авантури за време на
забраната за движење и на летниот распуст, како и за нивните искуства
со интернет наставата. Во ред, доволно замислување, сега може да ги
отвориш очите. 😊  Како  што  можеби  веќе  забележа,  меѓусебните  односи 
во ова училиште се навистина добри, одлични се. Меѓу сите. Во ред, се
разбира, не треба да го очекуваме тоа, но барем нема лоши односи или
караници; оние што не си се допаѓаат, не разговараат. Можеш ли да го
слушнеш училишното ѕвонче? Не, се разбира дека не можеш да го слушнеш,
но барем преправај се дека можеш, фала многу! Учениците влегуваат во
училниците. Денес имаме еден од новите предмети: „Размислување“. Ова
е предмет што на сите им дава право да искажат мислење без да бидат
исмеани и да презентираат некои интересни игри што им се допаѓаат.
Потоа имаме „Покажување“. Ова е предмет што се состои од правење добри
дела, помагање на луѓето и на животните. На крај имаме предмет што
не е помалку важен и се вика „Разбирање“. Ова е предмет во кој ученикот
помага на еден соученик да разбере некој друг предмет. Како што сите
знаеме, врсникот може да објасни нешто на друг врсник подобро отколку
наставникот. Овие предмети треба да му помогнат на ученикот да разбере
дека помагањето на другите е добро и дека добри нешта се случуваат на
оние што прават добри дела. Училиштето би било организирано така
што секој би можел да најде место за да размислува, да се забавува, да се
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релаксира и да се социјализира. Предавањето би било полесно за наставниците
затоа што овие нови предмети, особено предметот Разбирање, би направиле
учениците да сфатат дека ниту на наставниците не им е лесно. Сите би сакале
да одат на училиште. Можеби звучи невозможно, но никогаш не вели никогаш.

Се надевам дека ти се допадна училиштето од моите соништа. Не е
премногу комплицирано, но е многу добро и различно е од другите, зар не?
Сите знаеме дека е само училиште за кое сонуваме, дека соништата не
траат засекогаш и дека сите мораме да се разбудиме порано или подоцна.
Но можеби некогаш ова би можело да се промени, ќе видиме…

Децата како
суштества
различни од
нас?
Од развојна перспектива, децата
може да се гледаат како „суштества
со недовршен развој“, битија „во
настанување“ или како „суштества“
такви какви што се во моментот.

Како „битија во
настанување“
младите се развиваат,
менуваат, учат

Поновите трендови и науката за
децата на децата и младите гледаат
како на активни субјекти што имаат
нивно сопствено разбирање за
светот во којшто живеат и коишто
влијаат на неговото создавање
(Аланен и Мајал, 2001 г.). Иако тие
се развиваат, се менуваат и учат,
нивната вредност во секој момент
е „сегашната“, се состои од она што
тие се сега, од перспективите што ги
имаат во сегашноста, и важно е да
ги цениме такви какви што се.

Како „суштества“ младите и
нивната перспектива имаат
вредност во секој момент во
сегашноста

Како возрасни често (понекогаш разбирливо) сме фокусирани и оптоварени
со тоа да „ги упатиме“, да им објасниме и да ги коригираме мислите и
перцепциите на децата за нивното размислување да го направиме што е
можно послично со нашето, и да „ги исправиме на прав пат“. Иако водството
и учењето се вредни практики, тие исто така може да се користат и на начин
што ќе го намали она што децата се во моментот, она што го гледаат и
чувствуваат.
„Децата ги признаваме како компетентни човечки суштества коишто
имаат вродено право и способност да придонесат кон одлуките што влијаат
на нивните животи. Децата се клучните извори на знаење и експерти за
сопствените животи, тие се нашиот најдобар извор на совети за прашањата
што нив ги засегаат“. (Мек Нотон и др., 2003 г)

12

Дали разбираме
како е да се
биде дете?
Да се присетиме како е да се биде
дете не е лесна задача. Физичките,
емоционалните, хормоналните и
психолошките промени се толку
драматични што се чини дека
тоа суштество било од некој друг
вид! Ако сте имале прилика да
живеете со бебе, знаете дека овие
мали суштества по малку се како
некои „суштества од друг свет“.
Тие чувствуваат и се изразуваат
на нивни сопствен начин, имаат
сопствен ритам, па ние целосно
мора да се адаптираме на нив
во таа фаза за да можеме да
одговориме на нивните потреби за

„Бара

„Каков само карактер е“
„Вреска и се д

ере“

е да...“

не мож
„Никако

вниман

ие“

„Го гледам, а
н
слушам, ете то е го
лку е
добар“

„Не е
независен“

Како што раснат, малку по малку,
ние ги „каниме“ во нашиот свет,
светот на возрасните, но тие ќе
останат различен „вид“ уште многу
долго време. Многу често ние како
возрасни употребуваме типични
фрази за да ги опишеме децата и
младите.

„Заигран е“

о мислите“
„Отсутна е с метот)
(Ѝ лета па

“
и се дере
„Вреска

„Сѐ
како прави с
да е ама,
голе
ма“

тие да можат да преживеат и да го
добијат она што им е потребно.

„Многу е
плачлив“

„Добра е, сек
огаш слуша“
изира“

„Само драмат

“

азен

м
„Раз
„Диво дете

„Значи,
невозможна е“

е“
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Ова се само некои од фразите
коишто покажуваат како ние,
како возрасни, не можеме да го
разбереме светот на децата, и до
кој степен ние од нив очекуваме да
функционираат на ист или сличен
начин како нас.
Исто така постојат и сите
невербални начини на однесување,
како тишина и игнорирање, фрлање
предмети, викање, трескање
врати, невообичаени творби итн.,
коишто се предизвик за нас и од
нас бараат дополнително да го
зголемиме нашето разбирање и да
ја подобриме комуникацијата.
Да се биде зрел и возрасен,
независноста, смиреноста,
контролата и пристојноста се само
некои од карактеристиките што
во моментов ги величиме и се
стремиме да ги постигнеме што е
можно побрзо за да ја намалиме
нашата неудобност наместо да
сфатиме дека растењето е бавен
процес што може да се поттикнува
но не и да се форсира.
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Сепак, бебињата и децата на
претшколска возраст не се
единствените што драматично се
разликуваат од нас. Адолесцентите
во нивната специфична фаза од
развојот и созревањето подеднакво
можат да не шокираат и да не
излудат. Дали тоа ќе се манифестира
како повлекување од друштвото,
цинизам, пасивност, драстични
промени на изгледот, нови
интереси, или агресија, противење,
лоши резултати на училиште,
експериментирање со алкохол и
цигари, сексуалност... Однесувањето
преку кое тие се обидуваат (одново)
да се изградат и да се редефинираат
себеси и нивните врски нас може
да не загрижи и да не наведе да се

обидеме да ги „коригираме“ или да
ги „поправиме“, да им се закануваме
или да ги уценуваме... без да се
запрашаме каков свет сме создале
ние возрасните и кои мислења сме
им ги понудиле.
Нас може да ни е тешко да се
соочиме со сопственото детство,
нашата адолесценција, нашите
потреби што можеби биле а можеби
и не биле задоволени, со сѐ што
ни било и не ни било дозволено,
и со она што не сме го добиле или
доживеале.

Кога би погледнале малку
подлабоко, можеби би
нашле трага од емоциите и
желбите на детето во нас
самите, некои состојби што
можеби сме ги заборавиле
или сузбиле, но ако сме
сосема искрени, никогаш не
сме ги загубиле.

Детскиот ум
Иако мозокот на децата достигнува
90-95 % од својата конечна
маса до возраст од 6 години, тој
интензивно се реоформува и
созрева до средината на 20-тите
години. Старите „врски“ во „сивата
маса“ се бришат, се воспоставуваат
нови, и ова е процес што влијае
на способноста на детето или
на младата личност да донесува
одлуки, да расудува, да учи, да
гради односи и да го искусува
светот околу себе.

АЛАТКИ

Всушност, тие стануваат „големи“, а
сепак остануваат „мали“ до одреден
степен и не согледуваат дека тоа
ќе не поттикне во некои аспекти
да се однесуваме погрешно и
неправедно во воспитувањето
и пристапот кон младите луѓе.
Промените прво настануваат
во „задниот“ дел од мозокот,
додека промените на „фронтот“
(предфронталниот кортекс)
продолжуваат сѐ додека станеме
возрасни. Така, кога донесуваат
одлуки и заземаат ставови,
тинејџерите се под многу поголемо
влијание на амигдалата, делот од
мозокот поврзан со импулсите,
инстинктите и емоциите.
„Тинејџерите работат со мозоци
што сѐ уште се во изградба. Токму
затоа понекогаш ќе изгледа сека
тие размислуваат и се однесуваат
„зрело“, но во други наврати,
пак, ќе се чини дека имаат
‘многу импулсивно и емотивно’
размислување или однесување“
(Армстронг, 2016 г.)
Ако ги прашуваме какво е нивното
мислење, ако воспоставиме
дијалог заснован на почит и
разбирање, ако зборуваме со нив
за нивните ставови и одлуки, така
го поддржуваме нивниот ментален
развој и „воспоставуваме добри
врски“ во нивните мозоци, кои се
развиваат и учат за самите себе и
светот околу нив.

ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ: 8
важни фактори
што помагаат во
активности со деца
Еве пример до областа
„адолесцентниот мозок“,
термин што се употребува во
истражувачкиот домен што се
занимава со функционирањето
и учењето на адолесцентите. За
да разбереме што им помага на
учениците „да се вклучат“ и „да
бидат активни“, важно е да ја
разгледаме нивната перспектива
на искуството во училиштето.
Едноставно кажано, за да ги
„активираме“ и за тие подобро
да учат, за тинејџерите се важни
овие 8 фактори (извор: http://
whatkidscando.org/index.html):

1

Да се чувствуваат добро и
безбедно (физички, ментално,
емоционално)

2 (треба да биде практична и

Да сметаат дека темата е важна
поврзана со животот)

3 Да има активност и вежбање
сметаат дека низ активноста
4 Да
ќе научат нешто ново
5 Да имаат достапен ментор
6 Да е нешто применливо
Да можат да размислат за она
7 што го стекнале од ова искуство
можат да прават идни
8 Да
планови.
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ВЕЖБА: Како ги
гледате децата?
Прочитајте ги следниве искази
од деца и видете дали можете „да
се ставите на нивно место“, да се
поврзете со нив, или, пак, сакате
„да им одржите лекција“ и да ги
поправите што е можно побрзо ☺.
Небото е зелено.
Тој мене прв така ми направи.
Не сакам да одам во градинка.
Не ми се учи.
Не ми се прави ништо.
Сакам уште чоколадо.
Не ми треба јакна.
Сакам тетоважа.
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ПРИКАЗНА
ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА:
Училиштето од
моите соништа 2
ученик, 2-ра година
средно училиште
Моето училиште е уникатно и
убаво, а мојата фантазија го прави
идеално. Ниту едно дете не е
сосема задоволно од училиштето,
но секогаш сон
Како што се приближувате до
училиштето, слушате весела
песна. Чувството е исто како кога
гледате највесел мјузикл во театар.
На влезот од училиштето има
пријателски вратар кој љубезно ја
отвара вратата за секој ученик.
Училиштето е убаво, иако изгледа
сосема вообичаено. Има шарени
ѕидови, убави и големи прозорци,
графити од учениците и слики од
познати херои од бајките. Има и
фотографии од познати писатели
чии цитати исто така ги красат
ѕидовите на училиштето.
Најголемото богатство на
училиштето е неговиот ентериер.
Се протега на пет убави и
пространи ката до кои може да се
стигне со лифт како и по скали. На
првиот кат секој наставник има
своја канцеларија, а на вториот
кат има училници за безброј
ученици. Третиот кат би бил
резервиран за физички активности,
а над него би имало библиотека со
сите книги на светот. Најгорниот
кат би служел како место за
релаксација и социјализација меѓу
учениците и наставниците.

Во ова идеално училиште,
наставниците никогаш не се лути
или летаргични, секогаш се во
добро расположение, насмеани.
Идеалното училиште би било полно
со учење и експериментирање, па
учениците не би морале да одат
дома со празни раце и со цел тон
домашна работа. Идеалното
училиште заслужува идеална
опрема, па училиштето би било
опремено со многу информатичка
опрема што функционира и
е подготвена за употреба.
Откако ја запознавме неговата
внатрешност, училиштето
заслужува и ученици. Идеалното
училиште има идеални ученици.
Взаемното почитување,
толеранцијата, разбирањето и
солидарноста се принципите за
однесување на сите ученици. Не би
имало насилство на училиште, а
кога би дошло до такви инциденти,
би биле преземени соодветни
образовни и дисциплински мерки.
Би сакал сите деца во училиштето
да влегуваат насмеани и сите
меѓусебно да се поздравуваат. Би
било прекрасно да се види како
децата го сакаат секој школски час
и како часовите не им минуваат во
очекување на ѕвончето. Идеалното
училиште би гарантирало мир
и безбедност за децата. Не би
создавало притисок или страв,
туку чувство на втор дом. Би сакал
да ги заборавиме прекорите за
лоши оценки и да работиме со сите
деца според нивните можности и
способности. Посакувам училиште
што ќе ни помогне да оформиме
мислења. Сакам училиште каде
што забелешките и мислењата ќе
можат слободно да се изразуваат.
Училиште што ќе ги поттикнува

нашите доблести и таленти.
Училиште што ќе не инспирира.
Училиште што ќе ни даде крила
и ќе ни помогне да се вивнеме во
безграничните можности што ни
ги даваат нашиот ентузијазам и
силата на нашите души и младост.
Сакам училиште што ќе ја негува
нашата човечност, љубезност
и несебичност, како и другите
доблести за кои што не сме ни
свесни, а токму тие не прават луѓе.
Луѓето се живи суштества со
многу развиен мозок способен за
апстрактно размислување, говор,
решавање проблеми, интроспекција
и многу други нешта. Овие нешта
треба да ги учиме на училиште, во
институцијата што не воспитува
и во која минуваме подолго
време отколку дома со нашите
родители. Наставниците треба
да се луѓе што ќе бидат тука за
нас. Тие треба да се пријателски
настроени. Да се биде професор не
е лесно, особено ако се обидувате
да смирите клас полн ученици со
разбеснети хормони! Од друга
страна, да се биде ученик исто
така не е лесно, особено кога сте
принудени да седите на часови што
можеби не ве интересираат по
неколку часа секој ден. Но секогаш е
добро да се најде компромис и да се
изгради убав и здрав однос. Таквиот
однос мора да е секојдневна појава
во моето идеално училиште.
Можеби е само сон, но можеби е
блиска иднина, којзнае! Можеби до
оваа цел доаѓаме сѐ поблиску секој
ден. Можеби до сонот за идеалното
училиште се приближуваме сѐ
повеќе секој ден.
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Како гласот
е поврзан со
добросостојбата
и потребите на
децата
„Вашата генерација
(денешните деца) се
соочуваат со серија нови
предизвици и глобални
промени што беа
незамисливи за вашите
родители. Климата се
менува надвор од границите
на препознатливото.
Општествената
нееднаквост се продлабочува.
Технологијата комплетно го
промени начинот на кој го
гледаме светот. Семејствата
се селат повеќе од кога и
да е. Детството се има
променето, па и ние треба да
го промениме пристапот кога
работиме со деца“.
Хенриета Фор, Извршен
директор на УНИЦЕФ

Најголемите експерти за
психолошката добросостојба и
менталното здравје на децата
секогаш велат дека е екстремно
важно да се разберат потребите на
детето и секогаш да се трудиме на
секое дете да му го обезбедиме она
што најмногу му треба за да расне,
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да се развива, да биде среќно и да
стане здраво и исполнето човечко
суштество коешто гради односи и
придонесува на заедницата.
Едноставно кажано, компетентните
родители (згрижувачи, едукатори,
наставници) ги чувствуваат и
одговараат на детските потреби.
Но детските потреби не треба да се
помешаат со моменталните желби
на едно дете. Поетски кажано, често
ќе слушнеме дека ним „им треба
нежност“ и дека „и треба внимание“,
но ако се обидеме да дефинираме
што поточно тоа значи, откриваме
цел еден универзум од потреби. Кај
малите деца, допирот, хранењето,
обезбедувањето удобност,
задоволство, движење, единствена
комбинација на физиолошки
потреби и потребата за нежност
и прифаќање се клучни. Но ако
физички ги ограничите, дури и овие
млади суштества брзо ќе ви покажат
дека нивната слобода за нив е од
огромна важност.
Исто така, дури и на таква млада
возраст, кога тие ќе се почувствуваат
понижени и непочитувани на
некој начин, едно цело море од
солзи и лелекања ќе ви покаже
дека тие страдаат и дека бараат
барем минимално (а понекогаш и
максимално!) почитување.
Се враќаме на клучните
индивидуални психолошки потреби:
љубов, почит, слобода и забава,
секако, никогаш не заборавајќи
ги физичките потреби, како и
потребата за безбедност. Исто
така, важно е да се разбере дека ние
сме социјални битија и дека нашите
потреби се исполнуваат во друштвен
контекст и контакт, т.е., дека би било

тешко за нас да бидеме „среќни“
ако другите околу нас се „тажни“,
не само затоа што имаме потреба
од другите, туку и затоа што
нивната добросостојба неразделно
е испреплетена со нашата.

Најважните
потреби на
децата
ФИЗИЧКИ ПОТРЕБИ

Иако можеби ќе звучи шокантно,
дури и во 21-виот век за жал сме
сведоци на свет каде што основните
физички потреби на децата често
не се задоволени, или во домот,
на училиште, или во заедницата.
Ова не се должи на социјалните
или економските тешкотии со
кои се соочуваат многу семејства,
туку на фактот дека целиот систем
и општеството не се доволно
прилагодени на децата, и на тоа
што возрасните често немаат
доволно разбирање – многу деца
се лишени од квалитетна исхрана,
доволно сон, физичка активност,
дом, здравствени услуги и искуства
потребни за здрав развој.

БЕЗБЕДНОСТ

Децата треба да се чувствуваат
безбедни и да имаат сопствен
стабилен физички и емоционален
простор во домот, во училницата и
на игралиштето. Кога се чувствуваат
исплашени или под закана, од нас
ќе побараат да ги утешиме и да
им покажеме дека се безбедни со
нас. Оваа потреба првенствено
се исполнува кога детето има
хармонични семејни односи во

кои возрасните изразуваат ставови
и однесувања што се конзистентни
во контекстот на семејната рутина и
местото на живеење. Ова на децата
им дава чувство на предвидливост
и постојаност во светот што
постојано се менува. Но децата исто
така сакаат и имаат потреба да се
чувствуваат безбедни во својата
градинка, во своето училиште, на
игралиштето, на улицата. Оваа
потреба станува екстремно важна
веднаш по одредени вознемирувачки
и трауматични настани или кризи,
па тогаш возрасните имаат должност
да го разберат „јазикот“ што детето
го употребува за да искаже дека е
длабоко загрижено, вознемирено,
несигурно или исплашено. Во такви
случаи од најголема важност е
возрасните да станат главниот извор
на безбедност, да внимаваат и да
се погрижат за себеси истовремено
исполнувајќи ги и потребите на
детето.

ЉУБОВ

Малите деца се карактеризирани
од фактот што нивната потреба
за љубов е на прво место. Тие нѐ
сакаат, ни веруваат и родителите или
старателите се најважните луѓе во
нивниот свет. Од таа причина, тие
ќе направат сѐ за да се прилагодат
на нас. Понекогаш тоа значи дека ќе
бидат „немирни“ или „тивки“. Но ако
имаме на ум дека ова е начинот на
кој тие ја исполнуваат својата потреба
за припадност и љубов, останува на
нас, одговорните возрасни лица на
кои им е познато како функционираат
овие потреби, да се приспособиме
на нив и да им овозможиме овие
потреби да и бидат задоволени. Кога
ги слушаме децата, им покажуваме
внимание и љубов, им помагаме
да ги ценат врските и полесно да
оформуваат пријателства, правиме
да се чувствуваат вредни и да се
поврзуваат со другите во текот на
целиот свој живот.
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ПОЧИТ

Важно е да споменеме уште една
голема и клучна психолошка
потреба, потребата за компетенција:
моќ, важност, почитување.
Се манифестира различно во
различните фази од развојот, но
е важна за нас во текот на целиот
живот и има посебно место на млада
возраст кога детето гради слика за
себеси, ја гради својата самодоверба
и самопочит. Кога го слушаме гласот
на детето, го поттикнуваме неговото
изразување и даваме важност на
неговите ставови, ние имаме силно
влијание врз задоволувањето на
оваа потреба, што резултира во
тоа детето да се чувствува ценето,
почитувано, силно, а со тоа е и
помалку веројатно да стане жртва
на насилство, манипулација и
злоупотреба или да се чувствува
инфериорно како возрасен/на.

СЛОБОДА

Слободата и автономијата се
клучни за нашето ментално здравје,
ова значи да имаме чувство дека
можеме да одлучиме, да промениме,
да започнеме или прекинеме,
да избереме, да дејствуваме,
да влијаеме. Дека можеме да
промениме нешто но не мораме,
дека тоа е наш избор. Сепак, некои
се плашат од слободата и избираат
повеќе безбедност а помалку
слобода, или можеби не знаат што
да прават со слободата, затоа што
немаат големо искуство со неа.
Слободата, се разбира, е релативна,
и многу приватна.
Но ако сакаме да бидеме
веродостојни, автентични и
возрасни во комплетната смисла
на зборот, треба да ја искусиме
слободата, треба да знаеме како да
се справиме со неа.
Колку се слободни децата, особено
во образовниот систем? Што е тоа
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што можат да го изберат и за што
можат да донесат одлука? И зошто
потоа сме изненадени кога стануваат
„пасивни“, „инертни“, „неодлучни“
и „без иницијатива“? Каде лежи
разумната граница помеѓу слободата
и одговорноста/обврските? Сите
овие се важни прашања на кои
образовните системи со сигурност ќе
мора да изнајдат соодветни одговори.

ЗАБАВА

Секако, многу важна но често
заборавена или потисната потреба
за сите нас, а особено за децата, е
потребата за забава. Иако забавата ја
поврзуваме со игра, правење „бељи“,
смеа, а често и со непослушност, таа е
проткаена во нашиот цел организам
па се обидуваме да ја задоволиме
ваквата потреба за забава низ сите
наши интеракции. Екстремно е
важно на сите деца и млади луѓе, но
и на самите себе, да си овозможиме
задоволување на оваа потреба,
затоа што тоа е предуслов за нашиот
напредок и раст. Можеби ќе се
запрашате како забавата е поврзана
со вашиот раст. На хрватски јазик,
глаголот zabaviti se (се забавува) во
себе го содржи глаголот baviti se (се
бави). Ако го набљудуваме овој глагол,
може да забележиме дека за да
сработиме нешто и да бидеме добри
во тоа, потребно ни е тоа да биде
забавно. Забавата исто така е изворот
на креативноста што ни помага во
процесот на учење во сите домени,
а е исто така и извор на независност
и на одговорност, потребни за
личен развој. Сѐ додека забавата
ја држиме подалеку од училниците
и училиштата и додека веруваме
дека таму не ѝ е местото, нашиот
потенцијал, како и потенцијалот на
децата и младите, нема целосно да се
развие.
Обидете се да се присетете, што ви
помогна подобро да учите и да ги
надминете предизвиците? Ви беше

ли тоа забавно или имавте чувство
дека тоа мора да го сработите? Како
ја интегрираме забавата при учењето
и развојот денес? Како внесувате
забава во вашата работа и меѓу
вашите ученици?

Часови

АЛАТКИ
ВЕЖБА „Автономијата
на децата на
училиште“
Веруваме дека во вашето училиште
постојат „области на автономија на
децата“, т.е. области во кои децата
можат да покажат независност и
слобода на изборот, да донесат
одлука за нешто или да имаат
одредено влијание врз нешто,
истовремено забавувајќи се.

Воннаставни
активности

Разгледајте ги овие четири области
и дајте по неколку примети за секоја
област:

Училишниот објект
и организациски
аспект

Управување со
училиштето

Постои ли област во процесот на донесување одлуки што
не ги вклучува децата, иако тоа би било возможно? Во кои
области мислите дека тоа би било можно?
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ИНСПИРАЦИЈА:
Потребите на
возрасните,
потребите на
децата и како тие се
поврзани?
Ако одблиску ги разгледаме овие
потреби, гледаме дека речиси е
невозможно да се исполнат ако
не посветиме внимание на гласот
и постапките на самите деца.
На вербален или на невербален
начин децата ни кажуваат или ни
покажуваат што е тоа што им треба
и како им е потребно.

Но дали знаеме да ги
слушаме и да препознаеме
што се крие зад она што ни
го покажуваат/прикажуваат?
Ако не ги слушаме и не го
почитуваме нивниот глас,
всушност не одговараме на
нивните реални потреби
туку на нашите фантазии и
лични идеи за што е тоа што
им треба, а ова потекнува од
нашето верување дека ние,
а не тие самите, подобро
знаеме што и треба, што
сакаат и што можат. Ние
се водиме од идејата дека
е наша должност и задача
да направиме сѐ што е во
наша моќ да ги „изведеме
на правиот пат“ што е
приспособен на нашите идеи
за тоа што е правилно или
добро за нив. Ако мислиме
дека „се грижиме за нив“ или
„правиме нешто за нивно
добро“ без внимателно да
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ги слушаме, ние всушност
не сме во контакт со нив, не
се поврзуваме со нив и им
ја испраќаме пораката дека
нивниот свет не е важен за
нас, колку и да сме убедени
дека сѐ ова го правиме за
нивно добро. Додека го
правиме ова забораваме
колку на нас самите тоа ни
пречи и колку се лутиме кога
некој друг ќе ни каже како
треба да го живееме нашиот
живот.

Постојат повеќе причини
поради кои не го слушаме
нивниот глас. Понекогаш
едноставно сме под стрес,
се брзаме, а понекогаш
наместо да се свртиме
кон нив, се вртиме кон
„експерти“ и публикации на
таа тема, барајќи одговори
во едноставни и инстант
решенија. Понекогаш
не ни се допаѓаат овие
сугестии (сметаме дека се
детски и нереалистични),
но причините поради кои
не ги слушаме може да
произлегуваат и од некои
стари навики и ставови што
никогаш не сме ги сметале
за спорни, имајќи потсвесна
желба децата во своето
детство да имаат искуства
слични со нашите, а во некои
случаи може да сме водени
и од нашите себичност,
егоизам и тесноградост.

Што можат да ни кажат
децата за своите потреби?
Уште како мали бебиња
тие ни покажуваат кога се
гладни или жедни, колку
прегратки им требаат и дали
сакаат да ги држите во раце,
дали физички им е удобно
или неудобно и каков тип
поддршка и е потребна. Низ
целиот процес на растењето
тие се обидуваат да ни кажат
што сакаат, што им е важно,
што им пречи и што не
сакаат.
Исто така сакаат и да ни
кажат што можат да направат,
за што се способни и какви
се навистина. Тие ни нудат
идеи, решенија и предлози
на вербално ниво, но исто
така ни ги покажуваат и
начините на кои им треба
и ги бараат нашата љубов,
поддршка, внимание и
почит на невербално ниво.
Ако не разбереме дека зад
секое однесување лежи
потребата за исполнување
на некоја потреба, нивното
однесување може да го
толкуваме како бунтовничко,
без почит, непослушно,
инаетливо... Кога всушност
со тоа тие само работат на
себеси обидувајќи се да си ги
задоволат потребите – тие не
работат против нас. Имајќи го
ова на ум, ќе ни биде полесно
да разбереме што е тоа што
ни го кажуваат и ќе можеме

подобро да се поврземе со
нив. Понекогаш доволно е
само да запрашаме (и себеси
и нив): „Што ти треба во
моментов?“ за да започнеме
дијалог за помирување на
разликите. На ваков начин
ги учиме дека во согласност
со нивната возраст тие
се слободни и одговорни
суштества коишто можат
подобро да се поврзат со
себеси и другите ако знаат
што им е потребно и ако
се способни да ја ислушаат
другата страна.

Се разбира, нивните желби
и потреби нема секогаш да
бидат исполнети, а здрава
доза неуспех и одбивање
е исто така потребна во
процесот на растењето,
но дури и тогаш вашата
отвореност и разбирањето
(и слушањето!) ќе им
помогнат полесно да се
справат со фрустрацијата и
ќе ги поттикнат да се обидат
повторно.

Ако ги почитуваме нашите
потреби, исто како и
нивните (не безусловно и не
сите желби!), ја зголемуваме
нивната среќа, исполнетост,
сатисфакција, менталното
здравје, чувството на
важност и иницијатива,
па создаваме подобра и
позначајна врска со нив и ги
гарантираме и нашата лична
сатисфакција и успех.
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ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ: Ученици
и наставници –
што ни треба во
училиштето?
В. Гласер, авторот на Теорија на
изборот и на Квалитетни училишта
објаснува дека потребите се
прераспределуваат секојдневно,
во зависност од околностите,
искуствата како и улогите и
односите што ги имаме. На пример,
додека работиме, најизразени се
нашите потреби за компетенција
и вклученост во активност што ја
сметаме за важна. Но по работата
се среќаваме со нашите пријатели
и нашите потреби за забава и
припадност се издигнуваат на
врвот. Или можеби после работа
одиме на прошетка низ паркот,
затоа што на површина ни се
издигнала потребата за слобода
или за смиреност. Секогаш ги
задоволуваме нашите потреби,
но начинот на кој тоа го правиме
се разликува од една до друга
личност и во тоа се состојат
нашата разноликост, како и
потенцијалните конфликти.
Но анализата на потребите (Лојк,
2018г.) откри дека некои од нашите
улоги се исклучоци, особено кога
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станува збор за воспитувањето.
Ова секако се однесува на улогите
на родителите, но исто така и на
улогата на наставникот. Во оваа
улога редоследот на потребите е
мошне стабилен и непроменлив,
за разлика од другите потреби на
децата што се менуваат како што
тие растат.
Ако потребите и на наставниците,
и на децата и на адолесцентите ги
поставиме во контекст на нивните
врски и односи, можеме подобро
да разбереме што се случува и
зошто сме повеќе или помалку
задоволни. Босиљка Лојк (2018
г.) потребите за компетенција и
почит ги гледа како примарни за
наставниците. Оваа потреба често
е придружена од прашањето: Дали
сум компетентен и успешен?
Од друга страна, адолесцентите,
за кои потребата за моќ е на прво
место, се водени од константната
желба да се докажат, тие сакаат да
се способни, важни и успешни. И
тука лежи моќта на наставниците –
ако знаеме што ги мотивира, тогаш
можеме да создадеме услови во
училницата (на тој начин директно
влијаејќи на нашата потреба за

НАСТАВНИК

ДЕТЕ

АДОЛЕСЦЕНТ

Почит/Способност

Љубов

Моќ/Способност
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Забава

Слобода

Забава

Слобода

Забава

Слобода

Моќ/Способност

Љубов

моќ) што ќе им овозможат да се
чувствуваат моќни, компетентни,
достојни за почит. Ги претвораме
во наши сојузници, имајќи на ум
дека тие не можат да ни ја одземат
нашата моќ, но ние секако можеме
да си ја одземеме од самите
себе и да ги прогласиме како
„невозможни да се работи со нив“.
За разлика од наставниците
коишто работат со адолесценти,
наставниците од основно
училиште не се соочуваат со
такви предизвици со нивните
ученици затоа што примарната
потреба на помладите деца е
потребата за љубов и поврзаност:
тие сакаат, сакаат да бидат сакани
и ќе направат сѐ за чувството
на припадност. Ова прави да
е полесно за наставниците во
основното образование да ја
задоволат нивната сопствена
потреба за моќ и компетенција,
затоа што учениците главно
слушаат и соработуваат.
Друга важна потреба присутна
кај наставниците е потребата за
прифаќање и поврзаност: „Знам
дека нема да бидам успешна ако
не им се допаднам“, што често
е во конфликт со потребата на
адолесцентите за слобода, што
значи независност, автономија
и можност за избор. Со оглед
на тоа што автономијата им е
важна, тие вашата потреба за
припадност може да ја сметаат за
ограничување или мудрување.
Наставникот ја задоволува
потребата за припадност и

поврзаност на начин што на
адолесцентите им овозможува
што е можно поголема слобода,
во јасно дефинираната рамка
на школскиот систем, правилата
на час и личниот избор. Преку
вклучувањето на учениците во
процесите на утврдување на
правилата и ако им се дозволи
да учествуваат во одлуките
од области што директно ги
засегаат, истовремено работиме
на нашата потреба за припадност и
нивната потреба за слобода. Зашто
како не би ја сакале и ценеле
личноста што ни ја нуди слободата
што толку високо ја вреднуваме.
Друга важна потреба кај помладите
ученици е потребата за забава;
нивната основна активност е
играњето и тие секогаш нешто
истражуваат. Ако им обезбедиме
забава, полесно е да ги вклучиме
во процесот на учење и да
постигнеме блискост и контакт со
нив.
Разбирањето на поделбата на
потребите е основа за создавање
на условите во кои децата и
адолесцентите ќе бидат исполнети
и среќни на здрави на активни и
адекватни начини. Сепак, мораме
да имаме на ум дека за да ги
создадеме овие услови, мора
да бидеме свесни и за нашите
потреби и да бидеме задоволни
од начинот на кој ги задоволуваме
овие потреби со нив покрај нас.
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ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ: Сите
придобивки од
зајакнувањето
на гласот на
децата на ниво
на училиштето,
за самите деца и
адолесценти

ВЕЖБА:
Моите потреби
те
волувам мои
Како ги задо
(моќ/
а
училницат
потреби во
;
т
етентнос
почит/комп
ва;
/љубов; заба
припадност
слобода)?

Можам ли да се чувствувам уште
подобро во училницата? Како?
Што би можел/а да
направам за
да бидам позадоволн
а во однос на
учениците? Што би
направил/а
поинаку?

ит
а учениц
н
и
л
м
а
в
Им кажу но за мене?
аж
в
е
о
шт

• Зголемен ангажман и
мотивација, самодоверба и
комуникациски вештини (на
пр. Митра, 2004г.)

Како можам да се адаптирам на
нив за да направам сите да се
чувствуваме добро?

• Подобрени односи помеѓу
врсниците и подобри односи
помеѓу различните возрасни
групи (одделенија) (Квин &
Овен, 2016 г.)

е

Отворен/а
ли сум да в
идам и
слушнам ш
то е важн
о за нив?

Ако ја подигнеме свеста за
потребите и за начините на кои ги
исполнуваме, директно влијаеме на
создавањето на подобар однос со
учениците и обезбедуваме услови
за нивниот развој, ги зајакнуваме
нивниот глас и нивната вклученост,
затоа што можеме да ги видиме
нивниот потенцијал и можноста за
напредок.
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Студиите имаат покажано дека
придобивките од посветувањето
на посебно внимание на
зајакнувањето на гласовите на
учениците, како и на нивната
вклученост во донесувањето
одлуки во училиштето се
многубројни:

• Подобри вештини на
соработка и прифаќање на
идеите на други луѓе (признато
од учениците (Томсон, 2012 г.)
• Градење на „лидерство“ и
граѓански компетенции (на
пр. Волш, Блек, Зигниер, &
Фернандез, 2018 г.).
• Развој на автономија,
одговорност, креативност,
рефлексивност и лидерска
иницијатива, заедно со
зајакнати комуникациски

ИНСПИРАЦИЈА:
Како подобро да
го слушаме гласот
на младите и
адолесцентите?

вештини (Шарма-Брајмер и
др., 2018 г.), како и зајакнување
на вештините на соработка и
преговарање (Берк & Лавриџ,
2018 г.; Филдинг, 2016 г., 2018
г.).
• Зајакнато чувство на
самоконтрола (Митра, 2018
г.) и подобри академски
резултати (Кук-Сатер, 2018 г.).
• Поразвиено чувство на
одговорност и правда,
посветеност и грижа
за добросостојбата на
училиштето и пошироката
заедница (Гордон, 2019 г.,
О’Нил, 2018 г., Сил, Гибсон,
Хејнс & Потер, 2015 г.).
• Унапредување на политиките
во училницата (Метјус и др.,
2018 г.), подобрена наставна
програма (Броман, Дарвент
& Пимор, 2015 г.), градење на
силни врски внатре и надвор
од училиштето, вештини
за решавање проблеми,
взаемно учење и развој
на демократски посилни
заедници (Филдинг, 2016 г.,
Мејес, 2018 г.).problem-solving
skills, mutual learning and
development of democratically
stronger communities (Fielding,
2016; Mayes, 2018).

Пред да се фокусираме на
аспектите на „гласот на децата“
и „иницијатива на децата“ во
образовниот контекст, ајде да
посветиме еден момент на „гласот“
што го добиваме (или губиме)
во нашето семејство. Сите сме
искуство да бидеме „замолчени“
без да сакаме или кога никој ништо
не нѐ прашал.
Сепак, ова е приказна што
започнува во раното детство и
се пренесува во процесите на
комуникација во општеството како
целина.

Затоа, еве неколку совети
за возрасните што сакаат
подобро да го слушаат
гласот на децата додека тие
се сѐ уште млади:
1. Кога ви кажуваат нешто,
престанете да се движите
и да правите други нешта:
слушајте го внимателно она
што ви го кажуваат, макар
за кратко, кога можете тоа
да го направите и кога
можат од вас да добијат
сосредоточено внимание.
2. Почитувајте го она што ви
го кажуваат: дури и кога
не го разбирате или не се
согласувате со тоа. Ако им
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дадете време и простор со
вас да го споделат она што
тие го сметаат за важно,
така го зајакнувате нивниот
глас.
3. Дозволете им да зборуваат
за самите себе: секогаш кога
тоа е можно не одговарајте
во нивно име. Авторката
посочува еден пример за
средба родител-ученик за
време на која децата (не
родителите!) споделуваа
некои од нивните грижи
и проблеми на часовите,
а наставникот им покажа
разбирање и им стави на
знаење дека ги слуша и
разбира. Многу благодарно
искуство за сите!
4. Наречете ги „експерти“ за
нешто во што се добри: тие
се воодушевуваат кога ќе го
препознаете тоа. Авторката
го нуди примерот на својата
ќерка, која е „експерт“ за
пронаоѓање на автомобилот
на паркиралиштето на
возраст од 4 години, и
памети имиња подобро од
сите други на возраст од 9
години. Самодовербата што
ќе ја почувствуваат им дава
посилен „глас“.
5. Слушајте без да ги
„поправате“ или критикувате:
не мора да ги научите нешто
веднаш, не мора да бидете во
право. Наместо тоа, слушајте
и прашајте: „Како можам да ти
помогнам?“. Кога го правите
тоа, покажувате поддршка и
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љубов и им дозволувате да се
искажат наместо да мораат да
се бранат.
6. Кога ќе ви доверат нешто
што ќе ве потресе, направете
пауза и избројте до 3.
Не пропуштајте да им се
заблагодарите за она што
ви го кажале, за нивната
доверба. Без разлика колку
сте лути и колку сакате да им
викате, да ги карате или „да
им одржите лекција“, таквото
однесување ќе предизвика да
ве исклучат засекогаш. Ако
сакате да ви се доверуваат
кога се загрижени,
исплашени, повредени и
лути, треба да им го отворите
тој простор наместо да го
затворите.
Рејчел Мејси Стафорд,
образовен рехабилитатор,
автор на „Hands free mama“
(Мама со слободни раце)

ВЕЖБА: Дали
знам како да го
погледнам светот од
детска перспектива?
Изберете едно однесување или
карактеристика со кои имате
проблем: кај некое дете со кое
работите, дете што го познавате
или кај вашето дете. Нешто што
навистина ве нервира или со
што тешко се справувате. Какво
е тоа однесување? Опишете
детално како изгледа:

А сега опишете ги вашите реакции,
мисли и чувства за тоа однесување.
Што провоцира кај вас и зошто
сметате дека тоа е така?
Запрашајте се:
„Дали го разбирам животот
на ова дете и како тоа ги
поминува своите денови?
Што ова дете чувствува за
сопствениот живот и што тоа
би сакало да е поинаку?“
Можете ли да се обидете
„да се ставите во кожата“ на
ова дете или адолесцент?
Да почувствувате како е да
се биде во кожата на некој
што се однесува и чувствува
на таков начин. Што му/ѝ
е потребно? Што тој/таа сѐ
уште не разбира? За што
уште е збунет/а? Што тој/
таа би ви кажал/а кога би
можел/а?
Како можете да помогнете?

Каква е
врската
помеѓу гласот
и правата на
децата?
Правото на детето да учествува/
да биде вклучено е гарантирано
од Конвенцијата за правата
на детето (Член 12, правото

за искажување став за сите
прашања што влијаат на детето)
и тоа е принцип што преовладува
во сите аспекти на правата на
детето.
Ќе помине долго време пред
децата да добијат позначаен глас
во општеството.
Сепак, можеме да кажеме дека
постои одредена иницијатива
за гласовите на децата да бидат
слушнати, но ова најчесто се
однесува на деца во подобра
позиција: пообразовани или
подоминантни деца, што
припаѓаат на повисоките класи во
општеството. Едвај само понекогаш
се слуша гласот на исклучените,
потивки деца и децата со
неповолно социјално потекло.
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За време на 16-тиот и 17-тиот век биле направени
одредени напори за воспитување и реедукација на
децата; тие се сметале за „импулсивни“, „немирни“,
„сѐ уште некомплетни човечки суштества“ кои имале
потреба од „цврста рака“ и водство за да се изведат на
прав пат.

УЧЕСТВО

18-ти век

НЕВИНОСТ
ИМПУЛСИВНИ

Во доцниот 19-ти и 20-тиот век законите започнале да
се менуваат, биле признати детските права и децата
постепено биле повлечени од светот на работата и
масивно започнале да бидат вклучувани во образовниот
систем делумно сличен на денешниот.

СОПСТВЕНОСТ

До голема пресвртна точка дошло во 18-тиот век, под
влијание, меѓу другото, на уметниците и филозофите
како Ж. Ж. Русо: започнало подразбирање на детството
како возраст на невиност, чистина, инспирација и
прифаќање на нашата природна и животинска страна
како важни аспекти. Би можело да се каже дека тогаш
сме сфатиле дека децата имаат „душа“. Со зборовите на
Русо, „Сѐ е добро баш онакво какво што произлегува од
рацете на Авторот на нештата; сѐ дегенерира во рацете
на човекот“.

16-ти – 17-ти век

ПРАВА
РАНЛИВОСТ

Во Средниот век децата се сметале за сопственост на
нивните родители (попрецизно, на нивниот татко);
тие биле среќни кога ќе преживееле до возраст од 6
години и на таа возраст веќе ќе започнеле да помагаат
и да работат. Често можеле да се видат но не и „да се
слушнат“. Не се размислувало многу за детството.

Среден век

19-ти – 20-ти век

21-ви век

Каква била перцепцијата
за децата низ
историјата?

Свеста за „ранливоста“ на децата започна да се
зголемува по Втората светска војна. Бројот на жени што
влегоа на пазарот на трудот се зголеми и децата беа
„напуштени“.

Некои дури мислат и дека некако ги имаме исклучено
децата од општеството и од светот и дека сме ги ставиле
во „чекална“.

На некој начин, сведоци сме на понова фаза:
дискутираме за идејата за „дете што учествува“, дете

коешто е субјект а не објект на
воспитувањето; авторитетот на
родителите делумно е изгубен,
децата ги оспоруваат правилата
и преговараат за сѐ, и се помалку
„дисциплинирани и послушни“.
Сепак, оваа привилегија не важи
за сите деца туку е резервирана за
она малцинство деца на кои им е
даден „глас“: на пример, децата со
повисоко ниво на образование,
побогатите деца, деца припадници
на мнозинското население (Кехили,
2008 г.).
Сепак, еден од најголемите
предизвици за наставниците и
едукаторите останува истиот: како
да го слушнат гласот на детето (и
тоа секое дете!)?

АЛАТКИ
ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ: Што
вели Конвенцијата
за правата на
детето?
Конвенцијата за правата на
детето (1989 г.) го нагласува
„учеството“ како еден од четирите
фундаментални принципи на
правата на децата (останатите
принципи ги вклучуваат
правото на живот и развој,
недискриминацијата и најдобрите
интереси на детето. Ова право
исто така има свое место и меѓу
основните човекови права (право

на приватност, информираност,
слобода на мисла, совест и
вероисповед, слобода на говорот,
слободно здружување...).
Специјалниот Член 12 од
Конвенцијата нагласува дека
детето има право да ги искаже
своите ставови слободно по сите
прашања што влијаат на детето,
а на ставовите на детето треба
да им се даде соодветна тежина во
согласност до возраста и зрелоста
на детето.
Еве објаснување на овој член (од
Вранешевиќ, Дермиш, 2020 г.):

• Секое дете може да ги
искаже своите ставови
(замисла, чувства, потреби)
во согласност со своите
возраст и способности.
Улогата на возрасните е да
најдат начин на комуникација
преку кој детето ќе може да се
искаже. Главното прашање за
возрасните не е: Дали децата
разбираат што ги прашуваме?
туку е: што можеме да
направиме за тие да можат
подобро да не разберат? Би нѐ
разбрале ли подобро ако им
дадеме повеќе информации
или ако ги запрашаме на
поинаков начин?
• Децата треба да се изјаснат
по сите прашања што
директно ги засегаат.
Студиите покажуваат дека
спектарот на теми по кои
децата би сакале да се
произнесат е многу поширок
од спектарот на теми за кои
возрасните ги консултираат.
За децата, секојдневните теми
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(како што се: каде да одиме,
со кого да се дружиме, што
да правиме) се подеднакво
важни како и долгорочните
цели (како што се: во кое
училиште да се запишат, кои
предмети да ги изберат, на
која воннаставна активност
да се запишат). Ова не значи
дека за нив долгорочните
цели не се важни, туку дека
секојдневните одлуки, за
ко возрасните често не ни
размислуваат, ги сметаат за
подеднакво важни (Кели,
Мајал & Худ, 1997 г.).

• Во суштина, возрасните
треба да ги прошират своите
сфаќања за темите и одлуките
што влијаат на децата. Има
многу одлуки што директно
влијаат на децата, а за кои
возрасните не се свесни.
Децата се членови на нашето
општество и според тоа
важно е да го бараме нивното
мислење на многу повеќе
теми“ („Денешните деца...“,
1999 г.,: 136)
• Децата треба да имаат
можност своето мислење да
го искажат „слободно“.
А улогата на возрасните е
да создадат и безбедна и
стимулативна средина за тоа.
• Мислењето на детето се
зема предвид и се почитува
(во согласност со неговите/
нејзините капацитети).
Ова не мора секогаш да
подразбира исполнување на
желбите на детето, туку тие
да се земат предвид секогаш
кога ќе се донесуваат важни
одлуки што ги засегаат
децата. Ова исто така значи
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и дека возрасните имаат
одговорност на детето да
му објаснат како ќе го земат
предвид и неговото мислење,
како и во кој случај нема
да постапат во согласност
со желбите на детето (исто
како кога би разговарале со
возрасен).

ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ: Што
велат децата и
наставниците?
Во 2017 и 2018 година,
истражувањето „Учеството на
децата во образовниот систем“
беше спроведено во 50 училишта,
а беше предводено од проф. д-р
Ивана Јеѓуд Бориќ (во соработка
со Факултетот за едукација и
рехабилитација и УНИЦЕФ,
Хрватска).
На наставниците и учениците им
беа поставени следниве прашања:

• Како децата (учениците) и
возрасните (наставниците и
стручните соработници) го
перципираат училиштето?
• Како децата и возрасните го
перципираат учеството на
децата во училиштето?
• Кои се формите и нивоата на
учеството на учениците во
училиштето?
• Каква е улогата на ученичките
тела во однос на учеството
на децата во училиштата?
• Каква е улогата на возрасните
во однос на учеството на
учениците во училиштето?

• Што го поттикнува и што го
спречува учеството на децата
во училиштето?
Еве ги резимираните заклучоци,
а дел од нив исто така може да се
види во 4-тиот дел од прирачникот
(заедно со препораките). Може
да се најде и референца кон
текстот на Извештајот, а за повеќе
информации може да се погледне
делот Библиографија.
Како одговорија децата и
наставниците:
И ВОЗРАСНИТЕ И ДЕЦАТА СЕ
ЗАДОВОЛНИ ОД УЧИЛИШТЕТО
А СЕ НЕЗАДОВОЛНИ ОД
ПРЕОБЕМНАТА НАСТАВНА
СОДРЖИНА. Изворот на
задоволство се врските во
училиштето и организацијата
на училиштето, додека изворите
на незадоволство, заедно со сѐ
поголемиот обем на работата,
стресот и бирократијата се (не)
можностите на училиштата во
руралните средини, недостигот
на топла вода, хартија и топли
оброци, како и грубите и нефер
постапки на одредени наставници.
УЧЕСТВОТО НА ДЕЦАТА ВО
УЧИЛИШТЕТО СЕ СМЕТА ЗА
МНОГУ ВАЖНО, НО НЕДОВОЛНО
РАЗВИЕНО- Децата посочуваат
дека нивните гласови не се
релевантни и не се почитувани,
додека возрасните посочуваат
дека немаат јасна рамка за учество
на децата во образовниот систем.
КЛУЧОТ ЗА УЧЕСТВОТО НА
ДЕЦАТА ЛЕЖИ ВО РАЦЕТЕ
НА ВОЗРАСНИТЕ. Возрасните
одлучуваат речиси за сѐ: тие
создаваат програми и училишни

активности во кои децата можат
да учествуваат, но ретко можат да
одлучат за нешто, немаат голема
желба да се вклучат во ученичките
совети/ученичките парламенти,
па тогаш возрасните имаат
тенденција да изберат „добри и
примерни ученици“.
ДЕЦАТА СЕ СВЕСНИ ЗА
ПОСТОЕЊЕТО НА УЧЕНИЧКИ
СОВЕТИ/УЧЕНИЧКИ
ПАРЛАМЕНТИ, НО НЕ СЕ
ЗАПОЗНАЕНИ ШТО ТИЕ
ВСУШНОСТ ПРАВАТ. Иако нивниот
потенцијал е огромен, најчесто се
сведени на формалност.
ДОБРО Е КОГА НАСТАВНИКОТ
Е „ВО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ“
И УЧЕНИЦИТЕ „НЕ ПРАВАТ
ПРОБЛЕМИ“. Кога еден од
овие елементи ќе се промени,
наставниците понекогаш „ја
злоупотребуваат својата моќ“. Ова
негативно влијае на чувството
на доверба и поврзаност,
па со тоа и на учеството на
децата. Децата имаат голема
потреба наставниците сите
нив да ги третираат (сакаат)
еднакво, но забележуваат дека
наставниците имаат тенденција
поголема важност да им даваат
на мислењата на одличните,
послушните и таканаречените
миленици на наставниците.

Пораката што ја пренесоа сите
учесници во истражувањето
е дека учеството на децата во
училиштето е важно и пожелно,
но дека МОМЕНТАЛНИОТ НАЧИН
НА РАБОТА И ЖИВОТОТ ВО
УЧИЛИШТАТА НЕ ГО ПОТТИКНУВА
СУШТЕСТВЕНОТО УЧЕСТВО
НА ДЕЦАТА при донесувањето
одлуки за релевантните теми. Сѐ
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е подредено на постигнувањето
академски успех, што го става
во втор ред создавањето добри
односи меѓу наставниците и
децата, а што е клучен фактор во
поттикнувањето на учество од
страна на децата. На крајот, од ова
не се задоволни ниту учениците
ниту наставниците. Авторите
посочуваат дека „релаксирањето
на формите (и формалностите)
во училиштата би отворило
можности за дијалог меѓу децата
и возрасните, како и за значајно
учество на децата“. Но големо
прашање е што подразбира
ваквото „релаксирање“ и како да
се постигне тоа.

ВЕЖБА: За
учеството на
децата
• Што мислите за основните
човекови права на децата?
• Кога ќе ја разгледате
моменталната состојба на
децата во вашата држава и ќе
ја споредите со Конвенцијата
за правата на детето: кои од
правата на детето се повеќе,
а кои помалку исполнети?
• Што значат за вас термините
„учество на децата“ или
„вклученост на децата“?
• Кои области вклучуваат
учество на децата во
училиштето во кое работите?
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ИНСПИРАЦИЈА:
Дали знаете каква е
визијата на УНИЦЕФ
за град пријателски
кон децата?
„Градот пријателски кон
децата е целосно посветен на
остварувањето на детските
права според Конвенцијата
за правата на детето. Меѓу
другото, го гарантира правото
на секоја личност да: влијае
на одлуките што се однесуваат
на градот, слободно да го
изразува мислењето за градот
што го посакува, активно
да учествува во животот
на заедницата, да биде
рамноправен граѓанин со
пристап до сите јавни услуги,
независно од неговото/
нејзиното потекло, етничка
припадност, религија,
приходи, пол или хендикеп“.

Како гласот
ќе им помогне
на децата
да станат
возрасни
членови на
општеството?

Кога се обидуваме „да ги
заштитиме“ младите луѓе и ги
избегнуваме темите на кои не се
чувствуваме удобно и безбедно,
ние всушност ги игнорираме
проблемите. Исто така им ја
испраќаме пораката дека не сме
во можност да се справиме со
проблемите на кои сме изложени
на секојдневна основа, но исто
така и дека не им веруваме на
нивните идеи, размислувања и
постапки. И покрај тоа, младите
луѓе сепак се сведоци на ваквите
состојби, а понекогаш им е тешко
да го разберат светот и да заземат
став во однос на општествените
проблеми, што ги гради темелите
за граѓанска неписменост,
дискриминација, па дури и за
радикализација и насилство.
До кој степен сме способни да
ги подготвиме младите луѓе за
општеството и животот како
возрасни, што им претстои? И
што е тоа што ги очекува или
веќе е тука? Колку сме подготвени
да го слушнеме мислењето на
младите во однос на постојните
општествени прашања? Дали
можеме да дискутираме за
проблемите со кои се соочуваат
нашите општества и планетата со
младите како рамноправни со нас?
Ако ги набљудуваме настаните во
земјата и светот, забележуваме
некои нови (и некои стари)
предизвици со кои ќе се соочат
младите, предизвици со кои тие
веќе се соочени, и за кои ќе треба
да нѐ прашаат.

На глобално ниво:

• соочени сме со една од
најголемите здравствени
кризи во историјата,
глобалната пандемија на
COVID-19 која во моментот
на изработувањето на овој
прирачник сѐ уште трае и
секојдневно одзема десетици
илјади животи,
• заедно со дигитализацијата,
социјалните мрежи и
„достапноста на информации“,
линијата помеѓу вистинитото
и лажното, важното и
ирелевантното, потврденото
и непровереното, станува сѐ
потешко да се разликува
помеѓу вистински и лажни
вести
• сѐ потешко е да се задржи
приватноста, а можностите за
манипулација и насилство
преку интернет значително
се зголемени, заедно со
поврзаните проблеми со
менталното здравје кај
младите
• иако некои делови од светот
се побогати од кога и да е,
многу деца се соочуваат
со економска криза и
нееднаквост, а и покрај
„развојот на модерниот свет“,
детската сиромаштија е
сеприсутна, од екстремно
ниво, до ниво кое значително
ќе ги измени можностите и
шансите детето да го развие
сопствениот потенцијал и ќе
влијае на нивото на стрес во
семејството
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• децата се посвесни отколку
возрасните за фактот дека
животот на Земјата,
екологијата и средината се
важни теми, и да, тие исто
така се свесни за последиците
од човековата (првенствено
економската) активност и
постојаното одбивање на
одговорноста
• дури и денес, нееднаквоста,
расно или родово
мотивираното насилство,
непочитувањето на
човековите права, и
насилните конфликти поради
различни вредности се толку
широко распространети и
сеприсутни, што на децата
им должиме значаен одговор
за тоа зошто ова се случува
и што возрасните прават за
да се справат со ова, имаме
обврска да го слушнеме и
нивното размислување и да
им помогнеме во потрагата
по одговори
• ...и иако технолошки сме
многу напредни, проблемите
со менталното здравје и
проблемите во врските се
широко распространети и
има голем број на возрасни
што не знаат да се справат со
емоциите или стресовите што
ги носи животот
На ниво на Европа:

• со години се соочуваме
со пристигнувањето на
зголемен број бегалци поради
воените конфликти во сѐ
поширока зона (но и поради
екстремната сиромаштија и
климатските промени)
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• истражувањата покажуваат
зголемување на тензиите
помеѓу мнозинството и
малцинствата во многу
држави, со насилство и
радикализација на двете
страни
• во контекст на образованието,
сѐ поочигледни стануваат
нетолерантните ставови
и однесувања, како и
насилството поради
припадност на различни
заедници и групи
• екстремистичкото насилство
(таканаречените „екстремна
десница“ и „екстремна
левица“), терористичките
напади и национализмот
(етнички национализам
и сепаратистички
национализам) се чести
• некои држави се во битка со
проблемите на транзицијата,
промените во политичките
системи, со драматични
примери на корупција,
покажуваат знаци на криза со
лидерството
• се соочуваме со демографски
предизвици, одлив на млади
луѓе во „побогати“ држави,
затоа што економските
нееднаквости меѓу државите
сѐ уште се огромни
• Европската Унија, како
заедница, минува низ
многубројни кризи што
се манифестираат во
нерамномерни вредности
меѓу членовите и во нејасната
подготвеност да се одговори
на кризите на адекватен и
навремен начин

Што ќе им кажеме на младите
во однос на овие теми, и уште
поважно, што ќе ни кажат тие нас?
Дали воопшто ќе ги прашаме?
Како ќе им објасниме дека, како
општество не сме толку напредни
во зачувувањето на здравјето,
добросостојбата и просперитетот
на луѓето, особено на децата?
Не постои правилен начин да се
учи демократија ако истото не
го практикуваме и во практика.
Ерик Хофер
Би ги вовеле ли овие општествени
проблеми и предизвици во
училницата и би им овозможиле
ли на учениците отворено
да дискутираат за овие
теми, со серија аргументи и
контрааргументи?

Дури и ако не предавате граѓанско
образование или ако немате
специјални обуки од таа област,
нема да можете да ги избегнете
овие теми. Дискутирањето на сите
овие теми со учениците исто така
е моќна наставна алатка за секој
предмет, затоа што фактите што
учениците ќе ги усвојат за време
на активно учество во интересна
дискусија или активност ќе бидат
многу подобро запаметени и
разбрани, па според тоа ќе се
променат и однесувањата.

„Ниту еден човек не се родил
како добар граѓанин; ниту
една нација не се родила како
демократија. Напротив, ова се
процеси што продолжуваат да
еволуираат цел живот. Децата
и младите мора да се вклучени
во овие процеси од раѓање.
Општеството што се отсекува
од својата младина, си ја
отсекува сопствената животна
енергија“.
Кофи Анан, поранешен
Генерален секретар на ООН

Учење за
општеството
преку
граѓанско
образование

			

За кои теми е важно да се
дискутира со децата и младите,
за да се разгледуваат нивните
мисли и да им се овозможи ваква
дискусија и личен развој?
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Со употребата на различни модели
на граѓанско образование, ќе
наидете на различни дефиниции
на темите, од кои можеби
најпродлабочена дефиниција нудат
Целите за одржлив развој. Овие 21
цел навистина се неисцрпен извор
на теми од многу широк спектар,
што се многу интересни и може да
се поврзат со нашите животи на
безброј креативни начини.
Според наставниот план за
граѓанско образование во Хрватска,
најчесто зборуваме за 6 димензии,
односно тематски области
(Занзеровиќ, Шлосер, 2013 г.)
(1) СОЦИЈАЛНА, преку која
се развиваат социјални и
комуникациски вештини
важни за односите со други
луѓе и вештини на ненасилно
разрешување конфликти.
Се промовира ненасилна
комуникација, справување
со емоциите, разрешување
конфликти, тимска работа,
волонтерство и придржување
до принципот на солидарност.
(2) ЧОВЕКОВО-ПРАВНА,
преку која учиме за правата
и одговорностите, и за
тоа како да ги заштитиме
сопствените права и правата
на другите луѓе. Човековото
достоинство, познавањето на
меѓународните и домашните
стандарди и механизми за
заштита на слободите,
правата и одговорностите
на поединците, како
и потиснувањето на
деградирачките односи е она
што се промовира во оваа
димензија.
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(3) ПОЛИТИЧКА, преку која
учиме како во општеството
се донесуваат одлуките,
законите и останатата
регулатива, кој е вклучен
во ваквите процеси и на
каков начин, што можеме да
направиме за да учествуваме
во ваквите процеси и како
се организирани државната
администрација и локалната
и пошироката самоуправа.
Се промовира политички
активно граѓанство, учество
во донесувањето одлуки и
демократско управување со
заедницата.

(4) КУЛТУРНА, преку која ја
запознаваме сопствената
култура, ги препознаваме
придонесите на различните
културолошки влијанија на
заедницата, се запознаваме со
други култури и развиваме
взаемна почит. Културниот
диверзитет е составен елемент
на заедничкиот домашен
идентитет, се промовираат,
интеркултурна чувствителност
и дијалог, како и приврзаност
до принципот на заедништво во
различностите.

(5) ЕКОНОМСКА, поттикнува
размислување за работата,
управувањето со финансиите
и сѐ што е поврзано со
економијата и парите. Се
промовираат општествено
сензитивната и одговорна
економија и претприемништво
засновано на знаење, како и
како и заштита на правата
на работниците и на
потрошувачите.

(6) ЕКОЛОШКА, ни ја посочува
важноста на одржливиот
развој и зачувувањето на
природните ресурси, се
промовираат одржливиот
развој, рационалната и разумна
употреба на природните
ресурси на сите нивоа,
разбирањето на глобалните
меѓусебни зависности за
зачувувањето на планетата, и
се промовира холистичкиот
пристап кон одржливиот развој.

АЛАТКИ
ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА.
Генерацијата „Сѐ
уште не“
Ако ги запрашате децата, тие
ќе ви кажат „Сѐ уште не сме
полноправни човечки суштества.
Сѐ уште не сме возрасни. Сѐ уште
немаме голема вредност, не
учествуваме во општеството“.
Како да се генерација „Сѐ уште не“.
Веројатно чувството не е
добро да се биде на возраст од,
да речеме 15 години, а поради
самиот систем да се нема чувство
дека сте полноправно човечко
суштество по речиси 10 години
поминати во образовниот систем.
А се чини дека, можеби несвесно,
ние го поддржуваме ваквото
чувство и искуство.

ВЕЖБА: Теми
за дискусија
со учениците:
димензии на
граѓанското
образование
За секоја од овие 6 димензии,
размислете колку сте запознаени
со гласот на учениците на таа
тема и колку често тие имаат
можност да размислуваат,
дејствуваат и креираат, во
согласност со таа димензија во
рамки на училиштето?
Која од овие димензии ви е
особено интересна, а која ја
препознавате како област од
интерес во која би сакале да
работите со учениците? Кои
прашања би можеле да им ги
поставите за да го слушнете
нивниот глас на овие теми?
(1) СОЦИЈАЛНА: предлог:
прашајте ги за нивното мислење
за семејното насилство и што го
предизвикува
(2) ЧОВЕКОВО-ПРАВНА: предлог:
прашајте ги да ги набројат
човековите права што им се
познати и проценете чии права се
најзагрозени
(3) ПОЛИТИЧКА: предлог:
прашајте ги што прават
политичарите, и што тие треба да
прават
(4) КУЛТУРАЛНА: предлог:
прашајте ги кои култури ги имаат
сретнато освен сопствената и кои
би сакале да ги запознаат

Тронд Ваге, УНИЦЕФ, 2005 г.
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(5) ЕКОНОМСКА: предлог:
прашајте ги што мислат за
богатството и сиромаштијата,
и зошто постојат толку многу
разлики меѓу луѓето
(6) ЕКОЛОШКА: предлог: прашајте
ги зошто луѓето ја уништуваат
природата и дали овој проблем би
можел да се реши
„Еве еден пример, кога
имаше климатски протест,
учениците навистина сакаа да
се вклучат и има многу ученици
кои посветуваат внимание
на ова и чија цел е нешто
да променат. А кога имаше
протести, ни кажаа дека сме
биле манипулирани, дека само
сме сакале да губиме часови, а
се работеше за само еден час...
Сепак, кога на наставниците
им е потребен тој еден час, ние
треба да се адаптираме“.
Цитат од средношколец

ИНСПИРАЦИЈА „Во
моја кожа“ – Проект
на Школата за
медицински сестри
Врапче
„Немаме право да го изразиме
нашето мислење или да
кажеме дека имаме проблеми;
немаме големо животно
искуство, но се среќаваме со
проблеми, и би сакале некој
постар да нѐ ислуша. Сакаме
да разговараме со нашите
врсници, но чувството е
навистина убаво кога некој
возрасен ќе не ислуша со

40

почит за нашиот проблем и ќе
ни даде совет. Не ни се допаѓа
фактот што на Балканот е
честа практиката возрасните
да не нѐ почитуваат нас, но
ние да мора да ги почитуваме
постарите“.
Горната изјава на ученик од Школата
за медицински сестри Врапче е само
една од изјавите на учениците од
ова училиште што учествуваа во
фокус група при крајот на 2019 г.
(Павловиќ, 2020 г.). Ова беше обид
да се опише колку често возрасните
ги игнорираат, и во училиштето и во
општеството воопшто. Овие млади
луѓе подготвено и аргументирано
ги споделија проблемите со кои се
соочуваа на училиште и начините
на кои ги доживуваат последиците
од објективните проблеми поврзани
со просторната ограниченост
на училиштето. Овие проблеми
резултираат во преоптовареност на
распоредите на часови и вежби, што
дополнително беше потенцирано за
време на штрајкот на едукаторите.
Откако ги споделија своите проблеми
на глас како група, овие млади
луѓе одлучија да започнат проект –
панел-дискусија „Во моја кожа“ – со
поддршка на нивните ментори и
директорката на училиштето. Како
дел од проектот, еднаш месечно
учениците од ова училиште ги
презентираа своите достигнувања
и проблемите со наставниците и
дискутираа како да продолжат со
достигнувањата и како да ги решат
проблемите со нив. Овие млади
луѓе беа дополнително едуцирани
на семинарот „Младите луѓе ја
започнуваат промената!“, што им
помогна детално да ја разработат и

да ја презентираат својата идеја
за проектот на директорката и
останатите во училиштето. Идејата
беше прифатена, проектот „Во моја
кожа“ беше детално испланиран,
но тогаш започна пандемијата и
училиштето се затвори. Сепак, никој
од нив не се откажува. Напротив,
тие веруваат дека во моментов
нивниот глас е поважен од кога
и да е затоа што единственото
нешто што може да им овозможи
од целава ситуација да излезат
како подобри луѓе е учењето како
да се застапуваат себеси и своите
потреби, потребите на своите
врсници и развивањето емпатија
за другите преку вакви и слични
проекти.

ВЕЖБА: Дали
вашето училиште
е подготвено за
гласот на децата?
• Дали учениците ги гледате
како соработници и партнери
во процесот на нивното
образование?
• Сакате ли тие да бидат
вклучени?
• Ги слушате ли?
• Дали сте отворени и
подготвени да се промените?

II. Не ги
слушаме
децата
затоа што…:
Дали мислиме
дека ако
ги слушаме
децата, тоа е
како да им ја
исполнуваме
секоја желба?

Пречките во постигнувањето на
(активно) учество на децата, кога
станува збор за донесувањето
одлуки во образовните процеси,
произлегуваат од различни
причини. Некои до нив се
поврзани со верувањата и
вредностите на возрасните,
а некои се и структурални
(зборуваме за систем што во
центар ги става возрасните).
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Најчестите верувања, дури
можеме да ги наречеме и
заблуди, што ја предизвикуваат
маргинализацијата на децата, се
(Врањешевиќ & Дермиш, 2020 г.):

„возрасните знаат што им
треба на децата подобро од
самите деца“
Овој став ја отсликува длабоко
вкоренетата идеја за децата
во општеството: незрели,
недоверливи и некомпетентни да
ја споделат својата перспектива.
Најзначајните експерти за развојот
на децата (конструктивистите
како Пијаже, Брунер и Виготски)
одблиску ги проучуваа децата
и научија дека тие се: активни
креатори на знаење, истражувачи
и партнери во интеракциите.
Тие сфатија дека децата никако
не се пасивни приматели на
надворешните влијанија; тие
активно учат и создаваат сопствен
свет во соработка со возрасните.
Така, моменталната возраст
и способностите на детето
дефинитивно не се аргументи
против тоа да ги ислушате, што
е особено важно за средината
на детството и адолесценцијата,
кога се развиваат најнапредните
функции потребни за активно
учество. Сите истражувања
и консултации со децата во
основните и средните училишта
покажуваат дека огромно
мнозинство од учениците се
исклучително способни да
дискутираат за наставните
програми и процесите на учење,
иако, се разбира, помладите
ученици не се секогаш способни
да се искажат со употреба на
истиот јазик како возрасните.
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„децата не секогаш
донесуваат одлуки што
се во нивниот најдобар
интерес“
„Заштитата е поважна од
учеството“: овој аргумент е
одговорен за една суптилна
форма на дискриминација против
децата, добро познатиот исказ:
„ова го правиме за нивно добро“,
кога возрасните претпоставуваат
дека тие најдобро знаат што е
потребно за заштита на децата.
Ова потекнува од нашето
верување дека ние имаме
должност да ги заштитиме
децата и да сме одговорни за
нивната добросостојба. Сепак,
во сито време не сме свесни
или забораваме која е нашата
вистинска одговорност. Ние не
можеме да го живееме нивниот
живот и да носиме одлуки
во нивно име – тоа не е наша
одговорност. Наша одговорност
е да им ја обезбедиме можноста
и поддршката за тие да учат
и да развиваат одговорност
за сопствените животи. Треба
да ги научиме да ја преземат
одговорноста за себеси и своите
одлуки. Ако веруваме дека наша
должност е да се грижиме за
нив, наместо тие да се грижат
за самите себе (дури и кога тоа
не е соодветно), ние испраќаме
порака до себеси и до нив дека
не веруваме во нив и дека не
веруваме дека се способни,
па со тоа им ги негираме
нивните слобода, потенцијал и
способности.

„донесувањето одлуки од
страна на децата ќе доведе
до анархија“

„нема потреба да ги
прашуваме за нештата што
не ги засегаат директно“

Постои верување дека не
можеме да ги земеме предвид
мислењата и потребите на секое
дете, па според тоа нема ниту
потреба да ги консултираме.
Наставниците ретко ги прашуваат
децата за различните аспекти
на училишниот живот затоа што
веруваат дека ако ги прашаат,
тогаш ќе мора да се справат со
потребите на сите (Врањешевиќ,
2012 г.). Ова е рефлексија на
недостигот од разбирање на
процесот на консултација
затоа што искажувањето
мислење не е исто со учеството
при донесувањето одлуки.
Консултацијата едноставно
значи дека мислењето на децата
ќе биде сериозно разгледано
кога ќе се донесува одлука за
нешто, на исиот начин како
што ќе се земат предвид и
мислењата на родителите,
наставниците, итн. Исто така
значи и дека доколку одлуката не
е усогласена со желбите на децата,
тоа ќе им биде разумно објаснето.
Овој процес на возрасните им
дава перспектива; им овозможува
да излезат од сопствената улога,
тесните погледи и старите
навики, и вистински да донесат
одлука во најдобар интерес на
детето. Ова не значи загуба
на авторитетот туку всушност
е придонес кон взаемното
почитување и соработка,
што доведува до подобри
односи меѓу наставниците
и децата, зголемувајќи ја
нивната мотивација за учење и
партиципација.

Овој аргумент исто така е
фундаментално дискриминаторски
против децата затоа што
имплицира дека само возрасните
ги знаат точните одговори.
Возрасните веруваат дека
многу од искуствата во
училиштето не ги засегаат
децата: на пример, наставната
содржина, предметите,
прирачниците. Децата исто
така не се консултирани и за
другите аспекти на училиштето,
како: училишниот кодекс на
однесување, функционирањето на
училишните услуги, евалуацијата
на наставниците и нивната работа,
евалуацијата на училишните
програми, соработката со
родителите, професионалниот
развој на наставниците, итн.

„пред сѐ, учениците имаат
обврска да слушаат/ учат/
да се добри на училиште“
Сите ние имаме некаква замисла
за тоа какви треба да бидат
децата/учениците. Најчесто тоа е
замислата дека учениците треба
да бидат послушни, треба да
учат и да бидат тивки. Нашите
очекувања од нив потекнуваат
од ваквите замисли. Ако тие не
ги исполнуваат нашите верувања
и очекувањата што ги имаме,
тогаш ги обвинуваме дека не
се добри ученици, дека со нив
„е невозможно да се работи“.
Истовремено, не се сомневаме во
нашите очекувања што тие не ги
исполниле.
Исто така не се сомневаме во
тоа како сме им ги соопштиле
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ваквите наши очекувања и дали
тоа воопшто сме го направиле.
Една стара изрека вели дека „не
можам да знам што мислиш ако
не ми кажеш“. За да го слушнеме и
признаеме нивниот глас, потребно
е да ги преиспитаме нашите
очекувања и нашите начини на
комуникација со нив за нештата
што ги сметаме за суштински.

„и што точно е тоа, (активно)
учество на децата?“
Дали разбираме што навистина
значи учеството на децата?
Во Анализата за состојбата на
учеството на децата во Хрватска
на УНИЦЕФ, од Деј и др. (2015 г.) се
вели дека експертите што работат
со децата и младите се запознаени
со правата на децата и нивното
учество но немаат специфично
знаење и вештини за да создадат и
поттикнуваат услови за учеството
на децата.
Кога зборуваше за состојбата на
вклученоста на децата, Народниот
правобранител за деца вели дека
сѐ уште: „(...) проблемот лежи во
недоволното знаење и разбирање
на целите на правото на детето
за учество во општеството, како
и за ниските квалификации на
возрасните за комуникација
и работа со деца во насока на
остварувањето на ова право.
Потребно е да ги промениме
општествените ставови што децата
ги третираат како пасивни објекти
оформени од одлуките што ги
носат возрасните и да создадеме
простор и атмосфера што на
децата ќе им овозможи учество,
што е одговорност на возрасните“.
(Сумарен извештај за работата на
Народниот правобранител за деца,
2019 г.)
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Интересно, истражувањата
покажуваат дека учениците
остваруваат подобри
резултати во училиштата
каде што наставниците се
јасно и активно вклучени
во применувањето на
училишните правила и
процедури, во создавањето
на училишните практики и
политики, во управувањето со
квалитетот, итн.
„Подобрите ученици
ги слушаат повеќе од
останатите. Кога тие
имаат некаква идеја“.
Цитат од ученик/чка од
основно училиште

АЛАТКИ
ВЕЖБА: Како
го замислувам
совршениот
ученик/ученичка?
• Послушен/на?
• Добар/а?
• Паметен/на?
• Љубезен/на?
•

?

А како го замислувам
„невозможниот“
ученик/ученичка?
• Дали е оној што постојано
мрда на столчето?
• Дали е оној што го
прекинува часот?
• Дали е оној што зборува без
дозвола?
• Дали е оној што не учи?
• Дали е оној што ви
возвраќа на кажаното?
• Дали е оној што не слуша?
• …

Запаметете! „Тешкиот“
ученик ќе стане помал
предизвик кога ќе се
откажете од вашите
очекувања и судови
Што мислите? Од каде
потекнуваат вашите очекувања?
„Наставникот по физичко
ги носи истите патики и
внатре и надвор. Нам тоа не
ни е дозволено“.
Цитат од ученик/чка од
основно училиште

ИНСПИРАЦИЈА:
ПРИКАЗНА ОД
УЧИЛИШТЕТО: „Ги
учиме наставниците“
Во рамките на програмата Ги учиме
наставниците, Колеџот за средно
образование Маунт Вејверли од
Мелбурн, Австралија ги поттикна
своите ученици (на возраст од 11 и 12
години) да создадат прашалник и да ги
анкетираат сите ученици во нивното
училиште за да дознаат што тие
мислат дека прави еден наставник
да биде добар. Истите прашања му
ги поставија и на наставниот кадар.
Нивните одговори беа мошне слични!
Ентузијазам, трпеливост, емпатија,
страст. Овие придавки беа присутни
во сите нивни одговори. Потоа истата
оваа група ученици ги презентираше
резултатите, фокусирајќи се на
позитивните аспекти и на оние што
требаше да се подобрат. Еден од
заклучоците вклучуваше создавање на
ученички форум што на наставниците
ќе може да им дава повратни
информации. Друг голем чекор беше
тоа што учениците и наставниците
работеа заедно за да создадат анкета
што ќе може да се користи во секоја
година (на секое ниво) во училиштето
и по секоја група предмети, со прашања
за училишната средина и можните
подобрувања. Наставниците ќе мора да
анкетираат барем едно од одделенијата
по еднаш секој семестар. По собирањето
на резултатите, тие дискутираат за
нив на собранието на наставници и ги
споделуваат со учениците..
Овој чекор создаде простор за
многу други програми од учениците
за учениците, како програмата
Прашањата на Маунт (Mount Matters
program) во истото училиште.
„Гласот на учениците е во срцето на
напорите да се изградат посилни односи
меѓу наставниците и учениците“.

https://www.teachermagazine.com.au/articles/building-strong-student-teacher-relationships
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Што ако ни ние
немаме глас?

Интересно е да се види колкав глас
и влијание имаме и колку тие се
поттикнувани во заедниците во
кои живееме и работиме. Имаме ли
нешто да им пренесеме на децата и
младите?
Се разбира, секоја врска е различна,
па така со некои луѓе може да се
чувствуваме слободно да зборуваме
или да побараме нешто, и тие ќе
нѐ слушнат, додека ова може да е
тешко или невозможно со други
луѓе. Во голема мера ова зависи
од карактерот на другата личност,
како и од тоа колку удобно се
чувствуваме во улогата на некој
кој го зазема својот простор, го
повишува својот глас или нешто
бара.
Во поширока смисла, ова е
поврзано со природата на
заедницата во која учествуваме
(организацијата, семејството,
системот) и природата на
општеството. Едноставно кажано,
во општествата што немаат долга
традиција на демократија, ќе биде
значително потешко за поединците
да се издвојат, да се искажат и „да
го подигнат својот глас“. Секако,
ова е поврзано и со припадноста
на одредена општествена група
чиј глас систематски се стишува
(на младите, на постарите, жените,
лицата со хендикеп, малцинствата,
итн.)
Во својата поприродна и поздрава
форма, нашиот „молк“ постои затоа
што: сакаме да отстапиме простор
на другата личност, сакаме нешто
да научиме, сакаме потребите
на другите да ги ставиме пред
сопствените, или гледаме дека
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другата страна нема капацитет.
Сепак, во својата помалку
позитивна форма, нашиот глас не
се слуша затоа што на еден или
друг начин ние не сме видени;
самите на себе или некој друг не ни
го дозволува тој простор, и потоа,
плашејќи се од последиците... Но
вистината е дека често е пожелно
искуството да се искажеме себеси,
што исто така нѐ исполнува како
личности.

АЛАТКИ
ВЕЖБА: Колку е
силен мојот глас?

ТИШИНА
ГЛАС

Се сметате ли себеси за
личност којашто „има свој
глас“? Личност што слободно
се искажува и е слушната (ако
не секогаш, барем често)? А
вашето влијание? Колкаво
влијание имате?
Размислете за луѓето со кои
сте блиски, групите луѓе со
кои го минувате времето,
контекстите во кои живеете и
работите.
Можете ли да кажете што ви е
потребно?

Можете ли да одбиете нешто
што не го сакате?
Ве слушаат ли?

1. Можам да понудам добри и
јасни аргументи.

2. Сакам да давам комплименти
и да забележам кога некој ќе
направи нешто добро.

Дали нешто се менува (на
подобро) кога ќе побарате
што ви е потребно или кога ќе
кажете што ви пречи?

3. Зборувам отворено за моите

Одговорите на овие прашања
ќе ви кажат нешто за гласот и
влијанието што го имате.

4. Сакам да ги поттикнам моите

Еве еден мал „Прашалник за
влијанието“ што можеби не ги
опфаќа сите аспекти од животот,
но може да ве запознае со темата
за вашиот глас и вашето влијание
на работното место:

ВЕЖБА: Прашалник:
Дали имате глас –
влијание на вашето
работно место?
Одлучете до кој степен секој од
овие искази се однесува на вас:

колеги да забележат колку
е добра некоја конкретна
можност.

5. Можам да дадам јасни и
концизни предлози.

6. Кога нечија поддршка ми
е важна, нудам нешто за
возврат и преговарам.

7. На другите на јасен начин им

кажувам и покажувам што ми
треба.

8. Кога се дискутира за нешто,
се држам до темата и ги
споделувам релевантните
идеи.

9. Ги поттикнувам другите да

учествуваат во дискусијата.

Ретко?

Понекогаш?

чувства и реакции со другите
луѓе.

Умерено?

Често или Многу

често?

Исказите за кои ќе одговорите
„Ретко“ или „Понекогаш“ ви ги
посочуваат областите каде што
има простор за подобрување.

10. Проверувам дали добро сме
се разбрале.

11. Кога сме различни, се

обидувам да најдам заемни
вредности и интереси.

12. Користам метафори,

аналогии и стилски изразни
средства за да го привлечам
вниманието на останатите.
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ИНСПИРАЦИЈА:
Како да се биде
„слушнат“? (извор:
Mindtools)
Еве неколку совети што ќе ви
помогнат да го зајакнете својот
глас во вашата средина, особено
на состаноци.
Бидете свесни за вашата
вредност. Тука сте затоа
што сте дел од тимот;
потребни сте, вашето
искуство и мислење се
важни.

Ако ви е тешко да
бидете првиот што ќе
се отвори, поставете
неколку прашања,
научете повеќе.

Како да се биде „слушнат“?
(совети за тешки состаноци и
други ситуации)

Прво, поголемо
внимание можете да
посветите на другите
и на тоа што тие го
велат; можете да
се согласите со нив
и потоа нешто да
дополните или да
ги охрабрите оние
што сакале да кажат
уште нешто, но биле
прекинати.

Ако сте интровертни,
користете ги вашите
силни страни:
подгответе се однапред,
имајте на располагање
неколку интересни
факти, слушајте ги
другите и резимирајте
го она што било кажано.
Ако сакате да бидете
сигурни дека ќе ве
ислушаат, можете
однапред да ги
замолите да ве вклучат
во агендата или може да
најавите дека сигурно
имате нешто да кажете.
Како друга опција, може
да побарате вашите
размислувања да ги
запишете и испратите
во писмена форма.
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Покажете невербални
знаци на внимание,
гледајте, слушајте,
останете фокусирани.
Ако сте анксиозни,
изразете го вашето
мислење што е
можно порано.
Ова не значи дека
морате да сте први
или најгласни, но
ако сте меѓу првите
што ќе проговорат,
потоа ќе можете да се
опуштите и полесно
да ги слушате
останатите.

Не извинувајте се
(„Се извинувам, но би
сакала да кажам...“),
туку започнете јасно
„Јас мислам дека...“,
„Овде е важно да...“,
„Би додала дека...“)
и завршете без
одолговлекување.

Наместо „Не се согласувам“,
обидете се да кажете:
„Мојата перспектива по
ова прашање е нешто
поинаква...“.

Еве уште неколку совети за онлајн
состаноците за да може да бидете
поопуштени и полесно да го
кажете тоа што сакате:
•• Тестирајте ја технологијата
пред самиот состанок:
камерата, микрофонот,
најавувањето, за да не мора
да се грижите и за овие
нешта.
•• Намалете ги на минимум
нештата што ви го
одвлекуваат вниманието,
организирајте си го
работниот простор и
позадината, исклучете ги сите
други апликации.
•• Одржувајте контакт со
поглед во екранот, колку
што е можно послично
со состаноците во живо.
Опцијата за преглед како
галерија, каде што ги гледате
сите учесници истовремено,
исто така помага ситуацијата
да биде што поприродна.
•• Однапред проверете ги
правилата со модераторот:
кога другите зборуваат дали
вашиот микрофон треба да
биде исклучен, дали треба
да ја користите опцијата за
писмено допишување (chat)
за прашања и коментари,
или треба да кренете рака
или да го вклучите вашиот
микрофон за да кажете
нешто, итн.
Овие идеи не мора да ги чувате
само за формални состаноци;
повеќето од нив може да ги
применувате и кога дискутирате
за нешто на неформални собири.

ВЕЖБА: Моето
влијание врз
наставата
Размислете за некоја
прилика кога вие како
наставник сте имале
можност да влијаете врз
некоја одлука во вашето
училиште или одлука
донесена на повисоко ниво,
а што се однесува на вашата
настава, професија, работна
средина и искуство со
учениците во тоа училиште.
Какво беше тоа искуство?
Како ви влијаеше вас како
експерт?
Ако не можете да се
присетите на ваква прилика,
или никогаш не сте ја
имале, како тоа влијае врз
вашата работа и вашата
перспектива како едукатор?

ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА
Фокусни групи со деца,
истражување во рамки
на проектот „Започни ја
промената“ во 2020 г. (Ковачиќ,
Бакета, 2021 г.):
За обидите да се влијае врз
донесувањето одлуки
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Децата дистинктивно
наведуваат дека и тие и
претходните генерации
се обиделе да се изборат
за промени во минатото
(главно во однос на
екскурзии, храна или
реорганизација на
работните задачи), но
успехот при тие обиди бил
ограничен и зависел од
чувствата на наставникот:
Што и да кажеме,
наставниците веќе
имаат решено па ние
автоматски немаме
избор... или право за
нешто да протестираме.
Тие посочуваат дека
им пречи кога не знаат
кога или зошто ќе бидат
„одбиени“. Навистина е
така, претставниците од
училиштето често ќе ги
ислушаат, но најчесто
тука сѐ завршува; не
постојат резултати или
објаснувања за одбивањето
на нивните предлози или
причините поради кои тие
предлози не можеле да
бидат имплементирани.
Учениците тврдат дека
поради тоа тие ја губат
волјата дури и да се обидат
да направат некоја промена,
затоа што чувствуваат дека
училиштето се грижи за
нивното мислење само на
збор.
Можеме да се жалиме
колку што сакаме, но
најчесто ништо не се
менува.
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ПОСТОИ ЛИ
МОДЕЛ НА
РАКОВОДЕЊЕ
КОЈШТО
ОВОЗМОЖУВА
ДА БИДАТ
СЛУШНАТИ
СИТЕ
МИСЛЕЊА И
ИНИЦИЈАТИВИ?
Сега се доближуваме до една
друга потенцијална пречка за
зајакнувањето на гласот на децата
во училиштата: ако институцијата
не (или неадекватно) ги развила
средината, можностите и
процесите за активно учество
на наставниците, родителите и
децата во донесувањето одлуки,
се чини малку е лицемерно да се
очекува децата да „се искажат“, „да
кажат што мислат“ и „активно да се
вклучат“.
Иако е очигледно дека постојат
многу претходно утврдени,
воспоставени и пропишани
нешта во системот, колку
многу можности за заедничко
донесување одлуки и создавање на
нашето училиште од соништата се
пропуштени поради отсуството на
консултации, „немањето време“,
унилатералното донесување

одлуки, индивидуалните интереси
или индиферентноста кон
промени и иновации?
Како гледате на
лидерството во
институцијата каде што
работите? А што е со
вашето лидерство кога
сте во училницата и/или со
учениците?
Кои се карактеристиките на
доброто лидерство, и како
тоа е поврзано со гласот
на децата и гласот на
учениците?
Како гледате на вашиот
лидерски стил во
училницата, катедрата... ?
На прв поглед, овие прашања
можеби не ви се чинат поврзани
со гласот на учениците. Сепак,
кога одблиску ќе погледнеме на
методите на лидерство во нашата
средина сфаќаме дека постојат
методи и стилови на лидерство
во кои гласот на поединецот не е
дозволен или слушнат. Можеби
смее да се слушне само некое
конкретно мислење, или само
мислењето на некоја мала група
луѓе. Природно, овие луѓе (со или
без нивно знаење) се во позиција
на која имаат поголема моќ.
Исто како што дисфункционалните
семејства ги повредуваат и
понижуваат своите членови, така
и некои организации (или цели
системи) можат да бидат засновани
на „поништување“ (игнорирање,
омаловажување на вредноста) на
некои од нивните членови.

Парадоксално, во секое
истражување, децата се тие што
велат дека нивниот глас не е
важен во образовниот систем
што им е посветен токму
ним. Ова е особено точно
кога станува збор за
маргинализираните деца,
децата со потешкотии,
припадниците на
малцинствата, „неуспешните“
деца, децата од семејства со ниски
примања. Децата со „невидливи“
или „помалку очигледни“
проблеми. Тие најчесто ќе кажат
убави нешта за своите соученици,
врсници, наставници, главни
наставници, за училиштето. Но
кога ќе ги запрашате дали им е
дозволено нешто да кажат и дали
на нешто можат да влијаат, тие
секогаш ќе кажат „не“ или „само
кога станува збор за тривијални
прашања“.
Зошто е тоа така? Ова е прашање
за социолозите, историчарите
или можеби и за политичките
научници и психолозите.
Сепак, многу е веројатно дека
целокупните (образовни) системи,
воспоставени од генерациите
пред нас, биле создадени за
друга ера, кога постоело помало
педагошко знаење, кога се
сметало за потребно на децата
„да им се сервира“ знаењето,
тие да се водат низ животот,
да се обучат „да се вклопат“ во
светот на возрасните. Самите
деца најчесто се изненадени од
„старомодните“ и „регресивните“
начини на размислување на
некои од нивните наставници кои
„немаат поим“ што е екологија или
родова рамноправност, или кои се
ликовите од YouTube, итн.
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Во системот што во центар ги
става возрасните, часовите
се адаптирани на возрасните,
типот и траењето на
предавањата што возрасните
ги претпочитаат, што тие
сакаат да кажат и да предаваат,
како тие сакаат да го тестираат
и мерат знаењето и како тие
ги дисциплинираат учениците.
На крајот дури ни тие самите
најчесто не се задоволни од
ваквиот пристап. approach.

АЛАТКИ
ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ:
СТИЛОВИ НА
РАКОВОДЕЊЕ
Кога станува збор за стиловите
на лидерство/менаџмент
(управување), секој директор и
(главен) наставник може да ги
препознае сопствените практики
во некој од познатите стилови
изведени од стручната литература
(на пр. Менаџерската решетка
(Managerial Grid) од Блејк и Мутон,
1964 г.) и да преиспита колку е
отворен/а кон слушањето на
гласовите на поединците, т.е. на
гласот на еден ученик.

Стил создај или исчезни:

Во кој сакате да постигнете
зацртани професионални цели,
но согледувањето на желбите
и потребите на поединците е
помалку важно; не сте особено
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наклонет да „слушате“.
Луѓето склони на овој стил на
управување чувствуваат голема
одговорност да ги исполнат
обврските и да ги завршат
задачите, но во исто време не
посветуваат многу време на
поединците, нивните односи
и соработката. Парадоксално,
ова резултира во послаби
перформанси, што потоа најчесто
ги принудува малку да се
позанимаваат и со меѓучовечките
односи (или уште повеќе да го
зголемат притисокот).

Стил на кантри клуб:

Гласовите, потребите и желбите
на речиси секој ви се мошне
важни, или барем важни се
оние што се искажани, и ќе
направите сѐ за да ги исполните,
не сакајќи да навредите никого.
Ја цените добрата атмосфера
како и пријатните односи и
би направиле сѐ за сите да
бидат среќни и задоволни.
Од друга страна, поради ова
може да страдаат или да се
одолговлечат професионалните
или образовните цели; голем
дел од времето се поминува во
комуникација или избегнување
на некои потребни повремени
конфликти. Со ваквиот стил
веројатно ќе сакате да го слушнете
гласот на секого, но веројатно ќе
ги слушнете само гласовите на
„погласните“ и потоа долго време
ќе се двоумите дали нешто да
преземете. Можеби ќе одбегнете
и некои од конструктивните
конфликти што би можеле да
го олеснат слушањето на тие
запоставени гласови.

Осиромашен стил:

Веруваме дека овој стил е
прилично редок затоа што
по дефиниција работата во
образовниот систем подразбира

вклученост и изложеност на
секојдневна основа и нема
многу проблеми што ќе можат да
бидат „избегнати“. Сепак, кога се
имплементира ваквиот стил, дури
и тоа да е привремено, резултатот
е немање интерес за задачите,
плановите, целите како и за
поединците и нивните потреби. Се
надеваме дека бројот на ваквите
лидери и експерти е што е можно
понизок (иако знаеме дека има
неколку), или дека тоа е само
привремена ситуација во која сме
преокупирани со некои приватни
проблеми што се обидуваме да ги
решиме.

Тимски стил:

Идеално (а знаеме дека тоа не
е секогаш лесно), вие се водите
според важните образовни и
професионални цели, истовремено
слушајќи ги и почитувајќи ги
потребите и способностите
на членовите на колективот,
одделението, заедницата.
Имате јасни цели, рокови и
упатства, но разбирате и јасно
ви е дека сѐ ова е невозможно
без придонесот на секој член од
тимот. И разбирате дека поради
тоа е важно да се разберат,
внимателно да се ислушаат и
да се земат предвид нивните
потреби, ставови, предлози и идеи
колку што е можно повеќе. Исто
така нема да се двоумите да ги
ислушате мислењата што многу
се разликуваат, да ги почитувате
„потивките“ членови и да ги
ислушате повратните информации
па дури и критиките за вашата
работа.
Се разбира, можеме да зборуваме
и за петти стил, што би бил
комбинација од сѐ ова: неколку
цели, малку разбирање, сѐ
заедно со многу компромиси, со
минимум потрошена енергија.
Може да настане како резултат на

замор, некоја моментална криза
или свесна одлука некако да се
избалансира сѐ, да не се добиваат
поплаки, но сепак нешто да се
сработи.
Нешто што исто така е дел од
реалноста на современиот
менаџмент е „административниот
менаџмент“, што на поединците,
па дури и на институциите, им
остава многу малку автономија
при што сѐ се сведува на
правилници, закони и процедури.
Овде може да се слушнат многу
малку „гласови“, и од возрасните и
од децата, а можностите за личен
развој и зајакнување главно се
пропуштаат.
И иако документите се
неодминлива потреба и даваат
рамка за секоја професионална
активност, без нивно редовно
преосмислување, истражување
и обновување во согласност
со гласовите на луѓето што ја
сочинуваат заедницата, тие
најчесто стануваат товар и
„нешто напишано“ што повеќе не
соодветствува со моменталната
реалност и потребите.

ИНСПИРАЦИЈА:
ГЛАСОТ НА
УЧЕНИЦИТЕ НА
СОСТАНОК
Колку сте запознаени со
инклузивните практики на
управување со состаноци?
Доброто раководење е тесно
поврзано со процедурите и
начините на кои ги водиме
индивидуалните процеси.
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Состаноците претставуваат
можност и често се единствениот
контакт што го имаат членовите
(на пр. во Ученичкиот совет/
Ученичкиот парламент, Советот
на родители, Наставничкиот
совет) со можностите за влијание,
изразување мислења и можноста
за пристап до одлуките.

Една релативно честа
поплака доаѓа од децата,
за кои овие процедури се
нејасни, тешки за следење
и тие често чувствуваат
дека не можат целосно
да учествуваат. Но истата
поплака може да се
слушне и од возрасните!
Еве неколку начини на кои ќе
може да се осигурите дека сите ќе
можат поактивно да учествуваат,
што вклучуваат и чекори што може
да се преземат пред, за време и
по состанокот за целиот процес
на учество и донесување одлуки
да биде потранспарентен, јасен и
стимулативен.
Освен за Ученичкиот совет/
Ученичкиот парламент, ова се
однесува и на Наставничкиот совет,
Советот на родители, Училишниот
одбор и сите состаноци каде што се
донесуваат одлуки или се дискутира
за важни прашања. Ова е особено
важно ако има нови членови
или ако се воведуваат нови или
непознати теми.

Пред состанокот:
Важно е секој да ги добие
агендата и планот за работа
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Ако има важен состанок
каде што се донесуваат
одлуки, добро е претходно
да се одржат и помали
состаноци за да се дискутира
за важните прашања. Тие
помали состаноци може да
бидат за учениците коишто
ќе дискутираат за тие
прашања со други ученици
или со нивниот класен
раководител/советник, итн.,
или наставниците може да
дискутираат за нив во тимови,
итн.
Поискусните членови на
тимот, или оние што ја водат
активноста или имаат важни
предлози, треба претходно
да се сретнат со останатите
и да им објаснат во што е
проблемот, со што е поврзан
и што треба да се постигне на
средбата.
Во случајот на Ученичкиот
совет/Ученичкиот парламент,
личноста што го надгледува
Советот/Парламентот треба
да се сретне со учениците
пред состанокот и да ги
надгледува барем првите
неколку состаноци на
Советот/Парламентот.
Важно е состаноците да се
одржуваат кога сите ќе можат
да присуствуваат/учествуваат.

На почетокот на состанокот
Добро е да се претстават
новите членови и да им
се понудат поддршка и
разјаснувања. Кога се
работи за Ученичкиот совет/

Ученичкиот парламент,
добро е на почетокот да
присуствуваат и менторите.
Оваа улога може да ротира
и би било добро да се
земе предвид родовата
дистрибуција на улогата
ментор.
Сите членови треба да се
запознаат и да се претстават,
и на пример, да имаат
видливи ознаки со нивното
име и одделение/орган што го
претставуваат.
Сите документи за кои
се дискутира треба да
се сумирани во точки/
потточки што ќе ги опфаќаат
главните идеи и препораки
и сумирањата треба да се
поделат на присутните.

Донесување одлуки на
состанокот
По изнесување на предлогот,
а пред да се донесе одлуката/
да се гласа, би било добро
да се направи пауза за
учесниците да разговараат
меѓусебно, на пр. учениците
со менторите, или да побараат
поддршка и појаснување.
Секогаш кога тоа е можно,
предлозите треба да се
достават до членовите во
писмена форма.
Добро би било јасно да се
дефинира како ќе се изведе
секој дел од состанокот,
на пр. поформален дел и

неформален дел – групно
прибирање идеи и сл.
Личноста што го води
состанокот треба да ја следи
секоја точка на агендата и/
или одлуките со јасно резиме
на сѐ што било одлучено, што
ќе се преземе и кој ќе биде
одговорен за тоа.
Јазик и формулација
Препорачливо е да се
избегнуваат жаргон, кратенки,
нејасни изрази, иницијали,
акроними, освен ако се
работи за нешто што им
е веќе познато на сите и е
објаснето писмено.
Предлозите и одлуките
треба да се наведат на многу
едноставен и јасен начин.
Треба да се објаснат
функциите и улогите на
поединците, работните тела
и институциите споменати на
состанокот.
Сите треба да имаат можност
да побараат какво било
потребно појаснување – на
име, титула, збор, фраза – и да
добијат сериозен одговор.
По состанокот:
На крајот на состанокот
лицето што го води
состанокот треба да ги сумира
најважните одлуки и планови
во однос на активностите што
ќе бидат преземени, кој ќе
треба да ја спроведе секоја
активност, со наведување на
предвидените датуми.
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Би било добро и по состанокот
да се одржат дополнителни
консултации, особено ако се
работи за Ученичкиот совет/
Ученичкиот парламент, при
што менторите ќе можат да
се состанат со учениците
или групите ученици и да го
објаснат или коментираат она
што се случило на состанокот.
Лицата што ќе учествуваат
во активностите на Советот
сѐ ова треба да го сметаат за
своја должност.

Што мислите за ова? Дали
возрасните што учествуваат
во Наставничкиот совет
или Советот на родители ги
следат важните препораки
за одржување на состаноци?
Зошто е тоа така?
Според досегашното искуство,
што друго би додале во оваа
листа како пример за добра
практика?

ВЕЖБА: ГЛАСОТ НА
УЧЕНИЦИТЕ НА 5
УЧИЛИШНИ НИВОА
Ако секое училиште го
погледнеме на холистички
начин, можеме да ги видиме
барем овие 5 нивоа:
КУРИКУЛУМ (предмети, наставна
програма и план на училиштето,
воннаставни активности,
професионален развој, скриен
курикулум, учебници и друг
наставен материјал)
УЧИЛИШНА КУЛТУРА (јазик и
комуникација, социјализација на
учениците, меѓусебни односи)
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ПРОСТОРЕН РАСПОРЕД ВО
УЧИЛИШТЕТО (просторен
дизајн и содржини, употреба на
просторот)
УПРАВУВАЊЕ СО УЧИЛИШТЕТО
(училишни политики,
вработување, специјална
професионална обука)
LOCAL COMMUNITY AND ЛОКАЛНА
ЗАЕДНИЦА И СОРАБОТКА
СО РОДИТЕЛИТЕ (соработка
со семејствата и пошироката
заедница)
Запрашајте се колку вашето
училиште е демократско
во однос на секој од овие
училишни аспекти. Колкав
глас имаат учениците и
наставниците? Што е со
родителите? Сали сите
овие аспекти се „строго
дефинирани“, „определени
однапред“ и „фиксни“? Ако да,
дали тоа им одговара на сите?
Може ли нешто да се преземе
околу тоа?
Колку е активен Тимот за
квалитет во вашето училиште?
Дали на наставниците им
е понудена можноста на
некој начин да учествуваат
во процесот на оценување
на квалитетот и во некоја
форма да понудат предлози за
подобрување?

„Може да се обидеме да решиме
некој проблем, но не можеме
да го решиме затоа што
немаме поддршка од нашите
наставници“.
Цитат од средношколец

Но најважно
од сѐ – како
гледаме на
односите со
учениците?
Тој е интересен наставник,
се интересира за нашите
мислења и перспективи.
(Ученик, Хрватска)
Независно од содржината,
темата или наставната програма,
меѓусебните односи се во
срцето на секоја паралелка.
Се мисли на односите на
наставниците со учениците, како
и на односите на учениците едни
со други. Не постои напредок
без добри и квалитетни односи.
Или подобро кажано: „Не е
можно да постои сериозна
настава без градење врски“
(Воспитувањето низ погледот на
еден психотерапевт, Лојк).
Често е верувањето дека
наставниците се оние што
го пренесуваат знаењето а
учениците се оние што го
добиваат. Тоа би функционирало
одлично кога ние би биле
еднодимензионални суштества.
Но не сме. Напротив, ние сме
мошне комплексни, внатрешно
мотивирани суштества полни
со различни верувања, чувства,
очекувања, различни и понекогаш
навидум необични однесувања и
размислувања, што имаат смисла

за поединецот што ги задоволува
своите потреби на таков начин.
Ова треба да се има на ум
секогаш кога се работи со деца
и млади луѓе, затоа што односот
наставник-ученик многу често се
нарушува кога не сме свесни дека
ученикот се однесува на одреден
начин „во сопствен интерес“, да си
ги исполни сопствените потреби,
а не „од инает за наставникот
и неговиот авторитет“. Иако
многу често ние токму така го
толкуваме ваквото однесување.
Исто така, наставниците секогаш
реагираат од појдовната точка
на нивната улога, што учениците
можат да го протолкуваат како
наставниците да не ги почитуваат
и ценат, или како акт на неправда
кон нив. Со оваа динамика тие
треба да се научат да не бидат
на спротивставени страни, туку
во различни улоги, кои треба
меѓусебно да се усогласат (Лојк,
2018 г.)
Џаспер Јул и Хеле Јенсен (2017
г.) наведуваат дека родителите
и едукаторите често немаат
способност и волја да зборуваат
со младите на начин што прво
би се фокусирал на тоа кое е
всушност тоа дете и како тоа
дете гледа на сопствениот живот
и свет. Но почеста е практиката
возрасните да зборуваат со децата
и младите, да ги испрашуваат,
да ги критикуваат, да бараат
нешто од нив, да ги учат, да
ги прекоруваат и нешто да им
објаснуваат, вака оддалечувајќи
се од градењето врска со нив
и формирајќи дополнителни
тензии и отпор. Отвореноста,
интересот и емпатијата на
професионалците се чини дека
се намалуваат во ист степен
колку што однесувањето на
детето се категоризира како
досадно, проблематично или
лошо.
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Од друга страна, една од
највредните способности на
возрасните при комуникацијата со
децата и младите е способноста
моменталниот квалитет
на врската со детето да го
сметаат за поважен од нивната
намера или цел, а самиот процес
на разговорот како поважен од
содржината.
Водството од возрасните (Јул
и Јенсен, 2017 г.) се состои од
неколку важни димензии.

ВАШАТА АВТЕНТИЧНОСТ
– колку сте способни и
подготвени да ги искажете
и покажете вашите
размислувања, емоции,
перцепции, вредности, цели
и граници? Им покажувате
ли кој всушност сте вие?

ВИСТИНСКИ ИНТЕРЕС
ЗА МЛАДАТА ЛИЧНОСТ

– колку сте заинтересирани
за тоа која всушност е таа
млада личност?

ПРЕПОЗНАВАЊЕ

– можете ли да го пофалите
и прифатите однесувањето
на младата личност?

ВКЛУЧУВАЊЕ НА
НИВНИТЕ ПОТРЕБИ,
ЖЕЛБИ, СОНИШТА И
ЦЕЛИ

– дали мислењата на
младите луѓе ги сметате за
подеднакво важни и дали
сте заинтересирани да ги
вклучите во заедничко
истражување и донесување
одлуки?
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ОДГОВОРНОСТ

- дали можете, кога тоа е
соодветно, на младите да им
препуштите некоја важна
одлука?

ЗАЈАКНУВАЊЕ ПРЕКУ
КОНФЛИКТИ

– дали вистински го
прифаќање фактот дека
конфликтите се важна
димензија на врските и
дали ги имате основните
вештини потребни за нивно
разрешување?
Водството од возрасните исто
така зависи и од возраста на
детето. Како што децата растат, се
запознаваат себеси и светот околу
нив, преземаат одговорност и
стануваат независни, возрасните
треба да го редефинираат
водството што им го нудат –
со текот на времето, улогата
во која покажуваме грижа за
нив и им нудиме совети, како
и охрабрување на нивната
независност, станува поважна од
интензивното водство.
Да станеме гласни!
Џенифер Лопез

АЛАТКИ
ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА:
Фокус група со
деца, истражување
во рамки на
проектот „Започни
ја промената“
(Ковачиќ, Бакета,
2021 г.): Односи со
наставниците
Кога станува збор за односите
со наставниците, децата
покажуваат широка палета на
размислувања и искуства. Еден
дел детално ги опишуваат своите
позитивни искуства, кажувајќи
дека наставниците генерално
се добро расположени, дека се
сочувствителни, односно, дека
добро ги третираат учениците
(Наставниците повеќе се
сочувствителни во средно
отколку во основно училиште.
Секогаш ќе има некој што
утрото станал на лева нога,
но тоа не е наша вина. Сепак,
имаат разбирање). Тие исто така
наведуваат и големи разлики
меѓу наставниците. Додека некои
се отворени за комуникација,
се забавни и покажуваат почит
и учениците ги третираат како
пријатели, други експлицитно
покажуваат дека имаат омилени
ученици. Тоа навистина им пречи
на учениците.

Како позитивна страна, речиси
сите ученици ја потенцираат
работата на наставниците
кои поголем фокус ставаат на
дискусиите, дебатите и размената
на мислења (Имаме предмет
што се вика „Човекови права“
и ни го предаваат навистина
различно: наставникот
разговара со нас и не мораме
ништо да пишуваме. Навистина
е фантастично!). Тие имаат
чувство дека овој пристап
многу подобро им одговара
и ги прави да се чувствуваат
ценети. Особено ја нагласуваат
важноста на интересниот
пристап кон содржината. Една
од наставничките навистина
се истакнува затоа често има
воннаставни часови во кои
многу живописно ја илустрира
содржината, па нејзините
презентации ги прикачува на
интернет платформата „Teams“.
Ова го намалува стресот кај
учениците, тие самите така велат,
и ги поттикнува да размислуваат
многу повеќе отколку кога учат
напамет, на што инсистираат
некои од наставниците.
Но кога станува збор за односите
меѓу наставникот и учениците,
мислењата се разликуваат. Додека
некои мислат дека односите
наставник-ученик се добри и не
гледаат проблем со нив (Па по
мене односот е навистина океј),
другите се екстремно критични.
Учениците од повисоките години
(средно училиште) најчесто се
тие што цврсто веруваат дека
некои од учениците се однесуваат
комплетно несоодветно кон нив.
Го посочуваат фактот дека не е
ретко да бидат навредени, или
дека некои наставници создаваат

59

многу лоша атмосфера со своите
гестови, изрази на лицето и
коментари (Ми се плаче. Овде
дојдов тоа да го научам. Не да
ме навредуваат. Или, Нивниот
сарказам може да премине
во навреда). Поконкретно,
тие наведуваат дека некои од
наставниците често реагираат
несоодветно; воздивнуваат
и превртуваат со очите, што
учениците го перципираат како
пасивна агресија. Токму ова
однесување од наставниците
резултира во „токсични часови“
или „негативна енергија“, според
зборовите на анкетираните.
Исто така, учениците веруваат
дека наставниците сакаат да
се чувствуваат надмено кон
учениците.
Кога зборуваме за примената на
личните права, учениците мислат
дека постојат двојни стандарди.
Кога ќе се пожалат за некој
наставник на главниот наставник,
најчесто ништо не се случува.
Кога, пак, наставник ќе се пожали
за некој ученик, тогаш ученикот
веднаш е повикан на некаков
разговор. Кога беа запрашани
дали нивното незадоволство
поради постоењето на двојните
стандарди го искажале некому,
учениците откриваат дека
немаат голема доверба во
администрацијата (На кого
да се обратиме? Да бидеме
реалистични. Одговорните ни
самите не знаат што сакаат.
Ќе донесат некаква одлука
наутро, и до попладнето ќе
ја променат). Тие особено
не ги сакаат наставниците
кои постојано се жалат на
одговорните наставници,
педагозите или директорите.
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Секако сакам сите ние да ги
слушаме младите, затоа
што и покрај многубројните
демографски политики,
гласот на младите не
се слуша; тие за жал
остануваат тивки, па
оставаат тоа да им биде
постојаната состојба, или
нешто уште полошо.
A teacher

ВЕЖБА: Моите
наставници
Размислете за вашето искуство
со училиштето, наставниците кои
сѐ уште ги паметите како луѓе
во чија близина се чувствувавте
задоволни и компетентни, но исто
така сетете се и на наставниците
кои правеа да се чувствувате
незадоволни и некомпетентни?

Задоволство

Обидете се да забележите како
се разликуваат. Што направи
да се чувствувате задоволни
и компетентни во нивно
присуство? Што направи да
ги почитувате? Што мислевте
тогаш за ова?

Себеси се гледам
како...

Во подолната табела запишете
ги нивните постапки што
придонесоа да се чувствувате
така.

Незадоволство

А сега размислете како ја
гледате вашата улога како
наставник. Како ја гледате
улогата на учениците?

Учениците ги гледам како...
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Вашето ученичко искуство,
како и чувствата на (не)
задоволство и (не)компетентност
поврзани со вашите
наставници, се неописливо
важни за редефинирањето и
издигнувањето на вашата улога
како наставник и може да бидат
важни ресурси за подобро
разбирање на вашите ученици
и остварување квалитетни
односи со нив. И не заборавајте!
Можете да ја разберете нивната
улога и позиција, затоа што
и вие сте минале низ тоа.
Знаете што недостасува, која е
причината поради којашто вие
се чувствувавте (не)задоволно и
што посакувавте да е поинаку.
Ова можете да го примените во
вашата училница, затоа што ќе
ви даде предност подобро да се
разберете себеси, но и вашите
ученици.
„Ми се допаѓа тоа што
професорите сега ме
третираат исто како
што ме третираа кога
имав друга боја на косата“.
Цитат од средношколец

ИНСПИРАЦИЈА:
Училница: светот
во мало
Секоја училница е заедница
сама за себе, и на некој начин
е „светот во мало“, како сите
други заедници – семејствата,
професионалните заедници,
групите врсници – што се состојат
од различни поединци, правила,
динамика. При влегувањето во
училницата, секој наставник
ја зазема улогата на лидер на
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одделението одговорен да го
води часот, затоа што тој или таа
е личноста со најголемо искуство,
знаење, вештини и со влијание
врз личната благосостојба како и
за благосостојбата на учениците
во таа училница.
Една честа стапица во која
„паѓа“ речиси секој наставник е
идејата дека негова или нејзина
професионална должност и
обврска е да ги „натера“ учениците
да слушаат, да бидат мирни, да
ги извршуваат должностите и да
бидат послушни, а тоа верување
всушност е причината поради
која децата се однесуваат така,
според очекувањата. Сепак,
овие очекувања се распрснуваат
во илјада делови, затоа што
сликата се менува при самото
влегување во училницата. Има
ученици коишто седат и слушаат,
се прозеваат, се смеат, спијат,
кои веќе знаат нешто за темата
и се однесуваат одговорно, но
исто така ги има и оние што
превртуваат со очите и фрлаат
хартии едни кон други. Ги има и
оние што постојано се смеат, како
и оние што се бунтовни и не ги
почитуваат правилата на час.
Соочен со реалноста на
училницата, наставникот
понекогаш сака „да ја врати
моќта во свои раце“, па често тоа
го прави преку казни, награди,
принуди, викање, критикување, и
ќе го напушти часот незадоволен
и преморен, можеби дури и
разочаран од учениците. Но
уште поважно, ќе ја напушти
училницата не знаејќи што е тоа
што учениците се обидувале да го
искажат со таквото однесување,
затоа што не им ги дал слободата
и просторот да ги изразат нивните
мислења. И тоа како маѓепсан круг
ќе се повторува од еден до друг
час..

Но ако го промениме
толкувањето на ситуацијата
и нашите (понекогаш
нереалистични) очекувања,
сфаќаме дека сѐ уште можеме
да ги разбереме потребите на
учениците, како да воспоставиме
релација со нив и да ги
поддржиме нивната слобода и моќ
во дадената рамка и околностите,
јасно и транспарентно да се
повикуваме на правилата,
критериумите и нашите потреби
што произлегуваат од нашата
професионална улога, и да им
обезбедиме задоволително ниво
на забава и игра во училницата.
И тогаш имаме големи шанси да
започнеме да ги гледаме како
сојузници и партнери во целиот
процес.

Ги охрабрувам учениците
(потреба за припадност)
да размислуваат и да ги
искажуваат своите ставови
(потреба за моќ на учениците).
Ги охрабрувам учениците
(потреба за припадност)
критички да размислуваат
(потреба за моќ на учениците)
и јас вклучувам нови наставни
методи во мојата работа
(потреба за компетенции/
моќ, забава, слобода),
што вклучуваат учење
преку соработка, дебати,
истражување и проектни
методи (потребите на
учениците за слобода и забава,
и компетенции и моќ).
Да

ВЕЖБА: Мојот однос
со учениците
До кој степен се согласувате со
следниве искази?
Го сакам мојот предмет;
Верувам дека е интересен и
постојано го надградувам
моето знаење (внатрешна
мотивација)
Да

Не

Сакам интеракции со
учениците (потреба за
припадност и забава) и често
ги менувам нештата во мојата
училница (потреба за слобода),
тоа ми е забавно (потреба за
забава) и сакам нови предизвици
при работата со учениците
(потреба за моќ)
Да

Не

Учениците ги гледам право
в очи (перцепција за себеси
дека сум добар наставник)
кога зборувам и често се
насмевнувам (потреба за
припадност и љубов), што
исто така ми е важно и јас да
го добијам од моите ученици
(потреба за припадност на
учениците)
Да

Не

Важно ми е да знам
(перцепција за себеси како
за добар наставник) како
ја разбираат тематиката
(потреба за компетенции/
моќ на учениците), и тоа го
проверувам со нив на часот
(потреба за припадност).
Да

Не

Не
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Заинтересирана сум (перцепција
на себеси како добар наставник)
за повратни информации од
учениците за мојот начин на
презентирање на темата
(потреба за припадност и
потреба за моќ на учесниците) и
се чувствувам доволно удобно да
ја прифатам нивната критика
(потреба за компетенциja)
Да

Не

Мене односите со учениците
(потреба за припадност) ми
се поважни (перцепција за
себеси како добар наставник)
од темата што треба да ја
поминам (потреба за моќ);
Да

Не

Лекциите ги подготвувам
(потреба за моќ на
наставникот) за да можам
да бидам што е можно
пофлексибилна (потреба за
слобода), ако тоа е потребно;
отворена сум за нивните
прашања, коментари, критики
и предлози (потреба за моќ на
учениците) и ги земам предвид
кога ги подготвувам идните
лекции (потреба за моќ на
наставникот).
Да

Не

Ги запознавам учениците со
моите методи на оценување
(потреба за припадност,
очекувања), и им дозволувам
(перцепција на себеси како добар
наставник) да преговараат
за нивните академски
достигнувања (потреба за
припадност на учениците,
нивна слобода и моќ).
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Да

Не

Ги вклучувам (перцепција за
себеси како добар наставник)
во методично заедничко
предавање (потреба на
учениците за слобода,
припадност, моќ и забава).
Да

Не

„Сфативме дека експертите
на сите нивоа (училиште,
наука, Министерство) кои
ја споделуваат моќта со
учениците, ги слушаат,
ги бараат и почитуваат
нивните предлози, се
понаклонети да создадат
услови и можности каде
што оние без глас ќе можат
да добијат глас, каде
немоќните ќе добијат
моќ ... и ќе направат
простор за надеж“.
(Фреире, 1994 г.)

III. Што се
случува
кога ќе им
„ДАДЕТЕ
ГЛАС НА
ДЕЦАТА“:

Комуникацијата
станува
поотворена
Темата за „гласот“ и
„иницијативата“ е нераздвојно
поврзана со темата на
комуникацијата, стереотипите и
предрасудите.
Ако сакате „да им дадете поголем
глас на учениците“, започнете
ученички иницијативи во
училиштето, поддржете ги во
нивните идеи и проекти, и
без исклучок ќе започнете да
разговарате со нив.
Понекогаш можеби ќе се
чувствувате како и воопшто
да не знаете како да зборувате
со нив, но ова би можело да е
добар знак што ќе ве натера да се
преиспитате самите себе, вашиот
начин на комуникација и градење
односи со младите луѓе.
А што се смета за важно при
комуникацијата со младите луѓе?
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Повеќето автори се согласуваат
дека најважно е да бидете свои!
Терминот „автентичност“ често
се користи во смисла на тоа: да
бидеме она што сме, да кажеме
што мислиме, искрено да се
изразуваме, но да задржиме
однос на почит кон другите и
да се однесуваме соодветно
на ситуацијата. Но што точно
значи ова и дали е толку
едноставно?
Кој е точниот сооднос на
слободата и искреноста во
изразувањето од една страна
(што младите многу ги
ценат), и на промисленоста
и умереноста што ви
дозволуваат да ги зачувате
границите и да покажете
почит (на што се многу
чувствителни) кон другите?
Се разбира, добро е вашата
комуникација да биде директна
и со младите да зборувате
како што би зборувале со кој
било друг. Исто така можеме
да изразиме почит кон децата
и младите ако не користиме
нељубезен, деградирачки или
циничен јазик, што младите
луѓе можат да го почувствуваат.
Тие брзо можат да детектираат
сѐ што е „лажно“ и брзо ќе
сфатат дека ги навредувате
(дури и ако тоа го правите
ненамерно): на лично ниво
или на ниво на стереотипите
кон групата на која
припаѓаат (според потеклото,
социоекономскиот статус,
местото на живеење, семејните
карактеристики, интереси,
етникумот, религијата, родот,
сексуалната ориентација,
итн...). Според тоа, како
наставник или експерт за
образование ако вие сѐ уште не
сте се справиле со сопствените
стереотипи и предрасуди, тоа
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направете го што е можно
побрзо, бидете свесни за нив
за да не навредите (веројатно
ненамерно и без знаење)
многу млади луѓе што не
се вклопуваат во „вашата
вредносна рамка“ на еден или
друг начин.

АЛАТКИ
Експертско
мислење: Што
ни кажува
истражувањето
Истражувањето ни кажува дека
наставниците играат значајна
улога во развојот на стереотипите
кај нивните ученици и дека ги
третираат различно врз основа
на сопствените предрасуди.
Иако на почетокот би можеле да
кажеме дека немаме стереотипи
и предрасуди кон младите
луѓе, најчесто начинот на
однесување вели нешто друго.
Еден од најчестите стереотипи и
предрасуди што ги имаме против
децата и младите е дека тие се
незавршени суштества, кои ние
„мораме“ да ги оформиме за
тие да можат да учествуваат во
општеството, а имаме и предрасуди
што произлегуваат од различните
очекувања од девојчињата и
момчињата. Истражувањата исто
така покажуваат дека наставниците
девојчињата ги ценат поинаку
од момчињата, фаворизирајќи ги
момчињата за кои се смета дека
се поинтелигентни и постигнуваат
подобри резултати по науките,
технологија, инженеринг и
математика, додека за девојчињата

многу често и стереотипно се мисли
дека се подобри во општествените
науки и уметностите.
Водени од овие идеи, ние a
priori веруваме дека тие имаат
различни академски потенцијали
и способности, па така им нудиме
различни типови поддршка,
можности, пофалби и право на глас!
Нашите очекувања од децата и
младите луѓе произлегуваат од
следниве скриени и несвесни
предрасуди и стереотипи:

•• децата се tabula rasa;
•• децата се емоционално
неадаптирани и не знаат
како да се справуваат
со нивните емоции и
однесување;
•• девојчињата се потивки и
посмирени на час, додека
момчињата се погласни и
понепослушни;
•• момчињата се
поинтелигентни од
девојчињата и имаат
повисок потенцијал за
успех;
•• не знаат што е добро за
нив;
•• секое дете може да е
послушно и „да внимава
на час“.
Важно е да се соочите со вашите
стереотипи и предрасуди и да
бидете свесни за начинот на кој
комуницирате, затоа што сѐ што
претходно споменавме влијае
на формацијата на врските и
обезбедувањето можности на
децата и младите за нивните

иницијативи, акции и напредок.
Па така се лишуваме себеси од
можноста за подобра врска со
нив и попријатна средина во
училиштето.

ИНСПИРАЦИЈА:
Комуникацијата и
јас
Едноставно кажано, вие сте добри
во комуникацијата ако знаете
како да се искажете (вербално
или невербално), да го кажете
или покажете она што го сакате
или не го сакате, да стоите зад
тоа и да ги објасните вашите
причини. Исто така, ако не се
плашите да покажете дека нешто
не знаете или дека не разбирате
нешто или дека не сте сигурни, е
силна и охрабрувачка порака за
младите луѓе. Истото важи и за
прифаќањето на вашите лични
предрасуди и активната работа
на нивното „рушење“. Сите ние
имаме право одредено време
да поминеме во истражување,
размислување и трагање, а ова
е нешто со што младите лесно
можат да се поврзат.
„Проблемот со таа
наставничка е, на пример,
дека ќе не праша какво е
нашето мислење, и кога
ќе и кажеме што мислиме,
тоа го смета за погрешно.
Нејзиното мислење е
единственото што е важно,
и тоа е тоа“.
Цитат од средношколец
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Она што исто така е
важно, ако не и поважно,
ако навистина сакате „да
им дадете глас на децата“, е
да можете и да знаете како
да слушате. Ако сте отворени
и без предрасуди, можете да го
слушнете она што детето или
младата личност се обидува да
ви го каже дури и ако не секогаш
знаете како да го направите тоа;
ако знаете „да читате меѓу редови“
и ако го наслушнете некажаното
и понекогаш и невидливото,
може да се сметате за „мајстор“
за комуникација и личност на
која младите со задоволство ќе
ѝ се доверуваат и со која ќе го
минуваат времето со задоволство.
Но за среќа, дури и ако сѐ уште не
сте ги совладале овие вештини,
може да ги научите!
Станете љубопитни,
станете заинтересирани
за она што тие имаат
да ви го кажат. Несомнено ќе
слушнете нови и оригинални
нешта, идеи и согледувања.
Ако наидете на нетолерантни и/
или насилни ставови, запрете и
обидете се да откриете што се крие
зад нив, која емоција или искуство,
но задолжително воведете некои
правила во однос на начините на
изразување што подразбираат
навреда или повредување на
некоја личност врз основа на
нејзината припадност на одредена
група.
Поставувајте соодветни,
отворени прашања. (Што
мислиш... Како гледаш
на... Како би... Што е тоа што...?)
и потоа трпеливо чекајте на
одговорите, без брзање, без
критики и без да ги поправате.
Понекогаш кога слушате, доволно
е да останете тивки, само да
бидете таму, да кажете „разбирам“.
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Развијте посебни
методи за потивките,
поинтровертни ученици
кои вообичаено имаат богат
внатрешен свет и кои имаат
потреба од различен начин
за да се изразат, како што се
пишувањето или креативните
изработки. Охрабрете ги
и пофалете ги за нивната
отвореност, искреност, различно
мислење, нагласувајќи дека сите
ние сме различни и дека имаме
право поинаку да размислуваме.
Не плашете се од спротивставени
мислења и бидете подготвени за
потенцијални несогласувања меѓу
вас и нив или само меѓу нив.
ВЕЖБА: Наставната
техника „сложувалка“
Техниката на сложувалката е метод
на организација на активностите
во училницата на начин што ќе
ја зголеми групната кохезија,
заедничкото совладување на
наставните материјали, подиректна
и подобра комуникација, важноста
на групната работа, заедничките
цели и групната одговорност,
заемна поддршка и трпеливоста. И
тоа не се единствените бенефиции
– се намалуваат стереотипите и
предрасудите, учениците повеќе се
грижат едни за други и покажуваат
заемно внимание и почит. На
индивидуално ниво, учениците
развиваат подобри вештини на
комуникација и презентација,
стануваат поотворени кон
диверзитетот, развиваат
самодоверба и самопочитување и
стануваат посочувствителни и си
нудат поголема поддршка.
На почетокот на часот,
учениците се делат на неколку
групи идеално од по шест
члена.

Потоа лекцијата што треба
да се сработи на тој час
се дели на шест дела и по
еден дел се дава на секоја група.
Секој ученик добива делумна
информација за лекцијата која,
исто како деловите од сложувалка,
мора да се спојат со деловите со
информации на другите ученици
за да се добие целосната слика, т.е.
целата лекција. Секој од учениците
во групата го подготвува својот
дел од лекцијата и го презентира
на другите членови кои немаат
пристап до неговиот/нејзиниот
наставен материјал. Откако сите
ученици ќе ги презентираат своите
делови од лекцијата на остатокот од
групата, тие заедно решаваат која
информација е најважна, пишуваат
заеднички заклучок и потоа има
презентации пред одделението.
Препорачливо е учениците
да ротираат меѓу различните
групи за да не се создаде идеја
дека една од групите е подобра од
останатите и за учениците подобро
да се запознаат едни со други,
и да научат да соработуваат со
секој во класот а не само со своите
пријатели.

ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА

Фокусни групи со деца,
истражување во рамки
на проектот „Започни
ја промената“ (Ковачиќ,
Бакета, 2020 г.):
За онлајн наставата за време на
пандемијата
Децата едногласно потврдија дека
наставата од далечина за време на
пандемијата „не функционира“. Ја
опишуваа како неорганизирана,
тешка, оптоварувачка и стресна.
Учениците објаснуваа како изгледаа
онлајн часовите опишувајќи

дека наставниците главно ќе им
испрателе задачи и видеа на YouTube
без да им ја објаснат темата (Мислам
дека многу испуштив за време
на онлајн часовите). За време на
имплементацијата на наставата
од далечина, она што особено се
издвојува меѓу сличните проблеми
е фактот што наставниците не
ги почитувале роковите, некои
испраќале задачи наутро, други
попладне, и потоа ќе се сетеле дека
нешто испуштиле. Испраќањето
на задачите беше единственото
нешто што го правеа наставниците
(Повеќето ученици немале време за
себеси затоа што константно морале
да ги работат домашните задачи, да
учат и да ги комплетираат задачите.
Учениците немале време за ништо
друго освен за училиштето). Според
учениците, наставниците не биле
свесни за тоа колку учениците биле
оптоварени од онлајн наставата и
дека биле длабоко повредени од тој
факт. Исто така, не им верувале ако
имале проблеми со интернет врската.

Гласот на
учениците
и емпатија:
повеќе
сочувство
Да се научиме да чекориме
во туѓа кожа, да гледаме
низ очите на другиот, така
започнува мирот. Наша
должност е тоа да се случи
во реалноста. Емпатијата
е карактерна особина што
може да го промени светот.
Барак Обама
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Дали емпатијата ја сметате
за важна карактеристика на
вашето одделение, училница,
предмет? Како ја развивате
емпатијата кај децата?
Како е ова поврзано со гласот на
учениците?
Врската помеѓу гласот на учениците
и емпатијата е двонасочна и многу
силна врска. Гласот на учениците
е посилен во емпатична училница,
и спротивно, преку зајакнување на
гласот на учениците имате шанса
да создадете емпатична средина.
Ако емпатијата значи светот да се
гледа низ очите на друга личност,
тогаш навистина е важно светот да
се погледне низ очите на децата. И
да се осигуриме дека и тие можат
да го видат светот низ нашите
очи. Ова исто така подразбира
разбирање на нивните емоции,
дури и ако ние самите немаме
слични животни искуства. Ако ги
потиснеме осудувањето и судењето,
стануваме отворени кон другите
и кон оние различни од нас, а
за возрасните ова меѓу другото
значи да се отворат кон децата
од различни возрасти. Можеме
ли да бидеме сочувствителни и
благонаклонети и покрај многуте
заемни разлики?
Не поправај, чувствувај.
Емпатичните деца имаат одлични
интеракции со другите и знаат
како да решаваат конфликти. Тие
го бранат она што сметаат дека
е праведно и се чувствителни
на неправди. Според некои
автори, проблемот е во тоа
што денешната примена на
технологијата во голема мера ја
намалува комуникацијата во живо,
што доведува до зголемување
на нарцизмот и намалување на
емпатијата (Борба, М. 2017 г.). Како
светот да станува безличен, дури и
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суров. Ова нѐ остава со прашањето
како да ги промовираме и учиме
за свесноста, разбирањето и
сензитивноста кон другите.
Ако сакаме децата да разберат дека
„сите ние сме човечки суштества,
ги делиме истите грижи и стравови,
заслужуваме достоинство“, важно
е да ги учиме да ги прифаќаат
разликите, да имаат разбирање и
да комуницираат со луѓе различни
од нас. Емпатијата се учи, така што
иако веќе ги имаме генетските
основи за неа, нема да се развие
во нејзиниот целосен потенцијал
без соодветните искуства и
образование.
Кога одделението (и
училиштето) е емпатично,
учениците си веруваат едни на
други, имаат добри односи и
ја разбираат перспективата на
другите луѓе. Тие се чувствуваат
безбедно, дозволено им е да
се обидуваат, да преземаат
ризици, да прават грешки и да
се чувствуваат слободни да се
фокусираат на учењето.

АЛАТКИ
ИНСПИРАЦИЈА:
Учење емпатија на
часот

Покажете емпатија
Покажете дека
чувствувате емпатија,
дека сакате да разберете и да
се поврзете со многу различни
ученици. Тие ве набљудуваат и
во некоја смисла сакаат да бидат
како вас и од вас да научат важни

животни вештини. Ако ги гледате
во очи, ако ги слушате, ако се
осигурите дека непријатните
разговори остануваат во доверба
и се одвиваат во четири очи, или
ако им покажете со зборови и
дела дека се грижите за нив, тие ќе
чувствуваат дека ги почитувате.

Обидете се да го
слушнете гласот на
секој ученик
Препознавајте колку што може
повеќе можности да го истражите
нивното мислење на одредени
теми и да ги поттикнувате оние
што помалку зборуваат. Кога ќе го
слушаат мислењето на нивните
колеги, тие подобро ќе се поврзат
со нив, подобро ќе ги разберат и
тоа ќе им даде шанса да се соочат
со несогласувања со поголема
толеранција.

Прославувајте и фалете ја
сочувствителноста
Кога ќе слушнете дека
некој се однесува со емпатија
и ги поддржува своите колеги,
истакнете ги неговите или
нејзините постапки и имињата,
и дајте им комплимент!

Запознајте ги
Над сѐ, еден убав начин да се
покаже емпатија е добро да се
запознаат учениците со: што ги
прави среќни, што сакаат да прават,
од што се плашат, кои се нивните
силни страни, за што сонуваат.
Охрабрете ги да зборуваат за тоа.

Безбедност и
промисленост
Важно е секој ученик да се чувствува
ценет и почитуван. Работете на
тоа секој во одделението да се
чувствува како дел од таа отворена и
инклузивна заедница што меѓусебно
си нуди поддршка. Работете на тоа
сите да се свесни колку е важно да се
грижиме едни за други, научете ги
да му пристапат и понудат помош на
свој соученик кој има проблем или се
чувствува запоставен.

Развијте ја нивната
емоционална писменост
Не е многу веројатно дека децата
ќе покажат емпатија ако не ги
препознаваат сопствените и
чувствата на другите луѓе. Пред
сѐ, помогнете им да го развијат
вокабуларот за емоции. Откако ќе
научат како да ги препознаваат
сопствените чувства и да зборуваат
за нив, ќе им биде полесно да
зборуваат за тоа како ги доживуваат
нештата, како нешто им влијае; тие
полесно ќе се поврзат со другите
и ќе зборуваат за тоа како тие
се справуваат со емоциите или
одредена животна ситуација. Во исто
време, тие полесно ќе дискутираат за
различни теми во рамки на различни
училишни предмети, затоа што ќе се
чувствуваат многу послободни кога
ќе треба да се искажат.

Чувство
Во кои ситуации се
чувствував така?
Што го предизвика тоа
чувство?
За секоја од овие ситуации,
како се однесував и што
одлучив?
Како се справив со тоа
чувство и што ми помогна?
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Пример за речник на емоции и
нивниот интензитет
Колку е силно вашето чувство?
Замолете ги учениците да ви
помогнат со изразите што
ги користат и пополнете ја
табелата заедно!
Интензитет
на чувство
среќа

тага

лутина

страв

срам

Висок

Возбудено

Депресивно

Беснo

Преплашено

Безвредно

Пресреќно

Преморено

Разбеснето

Исплашено

Посрамено

Брилијантно

Ужасно

Предадено

Во паника

Вџашено

Фантастично Патетично

Излудено

Шокирано

Обезвреднето

Одлично

Безнадежно

Избезумено

Парализирано Понижено

…

Тажно

Изиграно

Заплашено

…

…

…

Среќно

Скршено

Вознемирено

Исплашено

Виновно

Весело

Изгубено

Налутено

Под закана

Засрамено

Одлично

Меланхолично Навредено

Непријатно

Неадекватно

Неверојатно

Разочарано

Претпазливо

Срамно

…

Под притисок Повредено

…

…

Внимателно

Смешно

Среден

Низок

…

…

Удобно

есреќно

Напнато

Задоволно

Млитаво

Чувствително Нервозно

Будалесто

Убаво

Тажно

Иритирано

Загрижено

Разоткриено

Океј

Разочарано

Вознемирено

Несигурно

Изложено

Фино

Незадоволно

…

Анксиозно

Неудобно

…

…

…

…

Извор: Вест, Ј. (2012 г.)
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Огорчено

…

ИНСПИРАЦИЈА:
Јазикот на
емпатијата
Освен да се применува, јазикот
на емпатијата важно е и да се
учи, односно учениците треба
да се научат на вештината на
емпатичното слушање.
Следниве фрази и реченици
ги поттикнуваат емпатијата и
изразувањето:

Точно ли те разбрав
дека...?
Значи чувствуваш...
Звучи како да си...
Чувствувам дека ти...
Сакаш да кажеш дека...
Гледам дека ова ти е
важно затоа што...
Ти благодарам што го
сподели тоа со мене...
Од лицето ти се гледа
дека...

ИНСПИРАЦИЈА:
Користете
литература
Преку литературата, фикцијата
и вистинските приказни, може
да ги поттикнете учениците
повеќе да зборуваат за себеси и
за она што им е важно, и подобро
да се поврзат со другите во
одделението. Може да постигнете
и многу различни ученици, што

доаѓаат од различни позадини, да
се сретнат и да ги споделат своите
искуства. Ако се чувствуваат
безбедно на часот, тие ќе
можат да се препознаат себеси
во карактерите и ситуациите
што можеби претходно не ги
искусиле. Со тоа, ќе можат себеси
да се стават „во туѓа кожа“, да
ги разгледуваат и анализираат
одлуките, мотивите и чувствата
на другите, како и полесно да
учествуваат во дискусиите. Ова
исто така ќе им помогне да станат
посвесни за нивните лични
искуства во кои се чувствувале
слично, па со тоа да развијат
и дополнителни вештини за
градење врски..
Овие отворени прашања може
да ви помогнат да поттикнете
посилен глас на учениците и
емпатија во училницата:
Можете ли да се
поврзете со проб
ле
на главните лико мите
ви?

а
Дали овој лик ве потсетув и
ил
к
изо
бл
е
на некој што ви
на вас лично?

ијаеа на овој
Кои настани вл н?
чи
лик и на кој на
Како вие би реаг
ир
биле во слична си але кога би
туација?

илен
Кој ви беше ом
?
то
ш
зо
лик и
Дали би постапиле исто како
него/неа во тој момент ...?

те
Со кој лик најмногу може
то?
зош
да се поврзете и
Кое прашање би
му/ѝ го
поставиле и зош
то?
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ИНСПИРАЦИЈА:
Дискутирајте ги
глобалните теми и
прашања
Имајќи предвид возраста на
вашите ученици, зборувајте за
проблемите што се дискутираат
(или не се дискутираат) ширум
светот. Ова ќе им даде вредна
и важна можност да станат
посочувствителни и да се борат за
пофер општество. Ќе сакаат да ги
бранат сите што се обесправени и
да проговорат за неправдите. Ова
веројатно ќе резултира во некои
идеи за воннаставни активности и
училишни проекти.
Ако нашата моќ ја споделиме
со учениците, ако ги
слушаме и се обидеме да ги
следиме нивните совети,
научивме дека едукаторите,
истражувачите и
креаторите на политиките
поверојатно ќе ги
промовираат контекстите
во кои безгласните имаат
глас, немоќните имаат моќ,
па од ваквиот простор се
раѓа надежта.
(Фреире, 1994г.).

Учење: гласот е
клучен елемент
на учењето и
наставата во
21-виот век
Како што беше посочено веќе
неколку пати, наставниците ја
имаат една од клучните улоги во
поддршката на децата и младите
во нивниот личен, социјален и
когнитивен развој. Нивната улога,
како и улогата на учениците, се
има менувано заедно со историјата
на напредокот на општеството
и со новите научни теории на
развојот на децата. Во 16-тиот
век, образованието се сметаше
дека има цел да создава послушни
и елоквентни индивидуи со
енциклопедиско знаење, додека
денес акцентот е врз сеопфатно
образование што служи на
развојот на сестрана личност, на
создавањето на активен граѓанин
компетентен при донесувањето
одлуки и заедничкото одлучување
(Видулин-Орбаниќ, 2006 г.)
Уште на почетокот на 20-тиот
век, Е. Дуркхајм го дефинираше
образованието како водство
на младите луѓе од страна
на постарите генерации со
цел да се развијат физичките,
интелектуалните и моралните
карактеристики што од нив ги бара
општеството и средината за која се
подготвуваат (Миаларе, 1989 г.)
Денес знаеме дека е важно да
се имаат и лични и социјални
компетенции за да се постигне
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академски успех. Знаеме дека
процесот на учење е околу
50% когнитивен и околу 50%
емоционален. Што и да научат,
независно од предметот,
учениците треба да можат:
•• Да се познаваат себеси и
своите способности
•• Да се изразуваат и да
комуницираат
•• Да развиваат односи со
други
•• Да соработуваат со
различни врсници и
возрасни
•• Да ги разбираат
перспективата и чувствата
на другите
•• Да се справуваат
со емоциите како
анксиозност, страв, тага,
лутина, срам…
•• Да се истрајни и креативни
•• Да размислуваат критички
и да изнесуваат аргументи
За учениците да ги развијат сите
овие вештини, потребно е да
им се дозволи да бидат она што
навистина се, да се изразуваат
слободно и да имаат глас во
своите средини. Ако тоа не е така,
тогаш сѐ се сведува на послушност
и вклопување во очекувањата
на средината, што е штетно за
добросостојбата на учениците, и
на подолг рок, за нивниот успех.
Учениците најчесто имаат
свој став за она што го учат,
почнувајќи од тоа дали сакаат
да го учат тоа, дали е важно за

нив и што би им помогнало тоа да
го научат. Замислете колку би бил
збогатен процесот на поучување
ако барем би го слушнале она што
тие имаат да ни го кажат и би ги
прифатиле применливите идеи и
предлози!

АЛАТКИ
ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ: Од
компаративното
истражување на
гласот на учениците
во Хрватска,
Португалија и Северна
Македонија (Ковачиќ,
Бакета, 2020 г.)
Учебната 2019-20 година ја обележа
пандемијата со корона вирусот,
што наметна големи промени. Освен
техничките проблеми поврзани
со преминот кон онлајн настава,
училиштата беа принудени и да ги
променат шемите на настава и
педагошките процеси и да се осигурат
во извршувањето на нивните
главни функции – и образовната и
педагошката.
Интервјуата со учениците извршени
во трите држави откриваат дека
кризата предизвикана од корона
вирусот имаше негативно влијание врз
нивната перцепција на квалитетот
на предавањата. Учениците наведоа
многубројни предизвици со кои морале
да се соочат, а кои најчесто им влијаеле
негативно.
Еден од потенцијалните начини на
ублажување или поништување на
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негативните ефекти од оваа досега
невидена и комплексна ситуација
беше учениците да се вклучат во оваа
неизбежна промена.
Заедничкото креирање на
наставниот процес – што ќе беше
поделено меѓу персоналот од
образованието и учениците, а ќе
го опфатеше и учењето на далечина
– ќе можеше да донесе многубројни
бенефиции и за учениците и за
наставниците. Првенствено,
ќе можеа да бидат избегнати
проблемите со организацијата што
направија следењето на наставата
да биде многу тешко, а исто
така оваа криза можеше да биде
искористена и за поттикнување на
учениц
Препорака: Наставниците
треба активно да ги вклучат
учениците во заедничко создавање
на наставниот и образовниот
процес, да ги разгледуваат
нивните идеи и предлози, да ги
модифицираат наставните процеси
и на учениците да им овозможат
чувство на „сопственост“ на
нивното образование. Училиштата
треба активно да инвестираат во
компетенциите на наставниците
за да воведат повеќе креативност,
иновации и храброст во наставниот
процес и нивниот пристап кон
учениците.

ВЕЖБА: Дали
слушаме?
До кој степен го слушавте
гласот на ученците за време на
транзицијата кон онлајн настава?
Дали учениците искажуваа што
им е тешко, што сакаат и што
им е потребно? Беа ли слушнати
и успеаја ли до некој степен да
влијаат на наставниот процес?
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Разгледајте ги исказите од
Визијата и Мисијата на вашето
училиште. Дали тие на некој
начин ја отсликуваат важноста
на гласовите на учениците?
Може ли важноста на гласот
на младите да се артикулира
во Мисијата и Визијата на
училиштето? Како? Зошто?
Како учениците учествуваат
во создавањето на наставната
програма на училиштето?
„Порано бев срамежлив и не
сакав да зборувам пред луѓе,
но сега сакам да работам
на тоа и никогаш да не се
откажам“.
Цитат од ученик

ИНСПИРАЦИЈА:
Слушај за да
научиш, прифати
за да подобриш.
Училиштето „Спрингфилд
Ренесанс“ во САД забележа
дека учеството на учениците
значително се намали за време на
транзицијата кон онлајн настава.
Емоционалните тешкотии
како и систематска поддршка
и структура како што нуди
училиштето беше тешко да се
надополнат во домот.
Ова директорката на тоа
училиште ја потсети како
таа претходно се справувала
со проблемите како расната
дискриминација меѓу учениците
со организација на ученички
собранија и преку јавно говорење
за нејзините лични искуства
и тешкотиите со кои таа се

соочила како Афроамериканка.
Поради позитивните резултати
на таквите собранија, таа
одлучила сличен метод
да употреби и за време на
пандемијата.
Со помошта на другите
наставници, таа организирала
состаноци со учениците за време
на кои тие взаемно ги искажувале
своите емоции и слушале за што
се интересираат учениците. Тие
одлучиле на часовите да воведат
‘ученички искуства’ што ќе ги
опфаќаат размислувањата на
учениците за моменталната
ситуација и да користат некои
од задолжителните задачи за
да ја излечат траумата што ја
доживеа генерацијата принудена
да учи од дома.
http://www.howyouthlearn.org/

ИНСПИРАЦИЈА:
„Студентски
научници“
Основното училиште „Ибн Батута“
во Либан има започнато проект
чија цел е да ги научи учениците
од седмо и осмо одделение како да
извршуваат научни истражувања,
а со тоа изложувајќи ги учениците
на нови методи на учење,
поттикнувајќи ги да мислат
„надвор од правилата“ и да
стекнат вештини на решавање
проблеми. Иако учениците беа
многу ентузијастички расположени
за проектот, при неговата
финализација тие признаа дека
најтешкиот дел беше тоа што од
нив се очекувало да размислуваат,
што не е големо изненадување ако се
има предвид фактот дека до тогаш
знаењето им било „послужено на

тацна“, но претставува важен
заклучок затоа што ја потенцира
важноста на имплементацијата на
вакви и слични проекти.
За проектот да биде успешен,
учениците најпрво требало
да бидат информирани што
всушност претставува едно
научно истражување, кои се
некои од проблемите што тие
ги забележуваат во нивната
средина, како и начините на кои
истражувањето ќе им помогне да ги
решат тие проблеми.
Вториот чекор беше учениците
да се запознаат со различните
методи на прибирање податоци,
како интервјуа и анкети, и
третиот и најтежок чекор
беше да се изберат темите
за истражување. Еве некои од
темите што ги избраа учениците:
односите меѓу учениците и
наставниците, омилените школски
предмети, карактеристиките
на наставниците и книгите во
училишната библиотека.
Потоа учениците требаше да
изберат метод на истражување,
да соберат податоци, да ги
анализираат, да ги напишат
своите заклучоци и препораки, и на
крајот сѐ ова да го презентираат на
врсниците и наставниците.
По завршувањето на проектот,
во училиштето беа забележани
многу позитивни промени: неколку
наставници станаа посамосвесни
и одлучија да направат неколку
промени во нивната работа и
да ги подобрат своите односи со
учениците, учениците спроведоа
распродажба на домашни печени
производи за да соберат пари
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за нови книги за училишната
библиотека и повеќето од
учениците што учествуваа во
истражувањето заклучија дека
стекнале голема самодоверба со
ваквото искуство.

Креативност:
ПОТЕНЦИЈАЛОТ
ДА СЕ СЛУША
ГЛАСОТ НА
МЛАДИТЕ ВО
ПРОЦЕСОТ НА
СОЗДАВАЊЕТО
И
ИЗРАЗУВАЊЕТО

Креативноста е карактеристика
на секое човечко суштество и
му помага на процесот на учење
од секоја област. Поврзана е со
знаењето и експертизата, како
и со самодовербата и слободата
на изразувањето. Исто така,
креативноста претставува
динамичен и забавен начин на
комуникација со другите што на
младите луѓе им доаѓа природно.
Секогаш се наметнува прашањето
како толку голем број деца и млади
луѓе немаат можности самите да
создадат нешто ново, да стекнат
практични вештини и да бидат
креативни во училиште. Одговорот
можеби лежи во честото верување
дека креативноста е поврзана со
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уметноста, литературата и/или
талентот, а дека не е интегрален
или суштински дел од нашиот раст
и развој, како и дел од активното
учество и придонесот кон
општеството.
Карл Роџерс (1961 г.)
креативноста ја гледа
како клучен фактор во
сликата на менталниот
раст и здравје.
Абрахам Маслов (1968
г.) себе-реализацијата
ја поистоветува со
креативноста.
Јунг (1985 г.) тврди дека
да се биде креативен
имплицира отвореност
и спонтан став кон
животот и креативноста
ја поистоветува со
менталното здравје.
Креативноста првенствено
е „состојба на умот“, или
начин на размислување за
светот околу нас, начин на
создавање решенија за истиот
тој свет. Дополнително, исто
така претставува и добра
основа за формирањето
врски затоа што овозможува
перцепција, анализа и
решавање проблеми (Арар,
Рачки, 2003 г.)
Креативноста често се поврзува
со иновацијата, што вклучува
имплементација на нови идеи
и е една од најчесто бараните
клучни компетенции на пазарот
на труд. Амстердам, Копенхаген
и Виена се примери за градови
во кои се препознава важноста

на иновациите и се донела
одлука да се инвестираат
дополнителни финансиски ресурси
за препознавање и развој на
креативните личности.

•• истражување,

Има два елемента што се сметаат
за главните карактеристики на
креативноста:

•• да се изразат себеси
слободно.

Има два елемента што се сметаат
за главните карактеристики на
креативноста:
1.) Креативната личност
препознава, гледа, искусува и
комбинира предмети и феномени
на комплетно нов, различен и
неконвенционален начин.
2.) Креативната личност
генерира нови, различни и
неконвенционални идеи и дела.
(Чудина Обрадовиќ, според
цитатот во: Хузјак, 2006г.).

АЛАТКИ
ИНСПИРАЦИЈА:
Услови за
поддршка на
креативноста
За младата личност да биде
креативна, за креативно да
се изразува и да го искористи
целокупниот свој потенцијал,
потребно е да ги обезбедиме
условите и средината што ќе ја
поддржат таа креативност.
Таквата средина на младите треба
да им нуди можност за:

•• активно учество,
•• преземање ризици и
правење грешки,

Во исто време,
наставниците и другите
возрасни треба: да
ги вклучуваат младите во
процесот на утврдување на
целите и очекувањата поврзани
со имплементацијата на
активностите, да ги прифатат
разликите меѓу нив, да се обидат
да ги разберат, да веруваат во
нив, да соработуваат со нив, да
го споделуваат своето знаење
со нив и да обезбедат повратни
информации за нивната работа и
учеството.
Па така, креативните
наставници доаѓаат на
часовите со нови сценарија
и материјали за час, користат
научни журнали и уметнички
текстови, константно се во
процес на учење (формално
и неформално), воведуваат
активно истражување, проекти
и работилници во наставата;
тие дискутираат за своите идеи
со учениците, ги поттикнуваат
активно да учествуваат и
остануваат флексибилни, ги
поттикнуваат љубопитноста,
прашањата, аргументираните
расправии, и прифаќаат нови
идеи и соработуваат и со
учениците и со колегите. Сѐ ова
може училиштето да го направи
место со помалку стрес, каде
што учениците сакаат да учат, а
наставниците сакаат да поучуваат.
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И запомнете! Не постои
креативност без поддршка,
доверба и добра атмосфера!

ИНСПИРАЦИЈА:
Креативни методи
во училницата
•• „бура од идеи“ –
поттикнува течно
изнаоѓање идеи и
барање оригинални и
невообичаени решенија
•• решавање проблеми
•• учење засновано на
истражување
•• настава со кукла – го
зголемува вниманието на
учениците и буди интерес
за темата, ја разигрува
имагинацијата и носи нови
идеи
•• шест шапки за
размислување – ја негува
соработката, ги зголемува
креативноста, иновацијата
и продуктивноста
Размислете за начините на кои
ја поттикнувате креативноста кај
младите луѓе. Децата и младите
искусуваат многу нешта, многу
емоции и чувства на неправда
и многу често се преплавени од
информациите што ги добиваат
од медиумите и социјалните
мрежи. Креативното изразување
е еден од најдобрите начини да
искажат сѐ што ги мачи и целото
свое искуство да го преточат
во опиплив резултат што ќе ја
содржи пораката што тие сакаат
да му ја пренесат на светот што ги
опкружува.
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ИНСПИРАЦИЈА:
„Инспектори на
чувствата“
Во Март 2020 година, шкотското
Основно училиште „Брамбл Браи“,
во партнерство со Асоцијацијата
на детски парламенти започнаа
иницијатива за развивање на
нова стратегија на ментално
здравје. Идејата беше да се
инволвираат децата и возрасните
од локалната заедница за
училиштето да се претвори во
средина каде што и децата и
возрасните ќе станат повешти
во препознавање, разбирање и
справување со емоциите.
За да се постигне ова,
најстарите ученици
станаа Инспектори на
чувствата и нивната улога
вклучуваше презентација на
нивните сопствени идеи и
искуства, поддршка на помладите
ученици како и комуникација
со наставниците и родителите.
Инспекторите на чувствата се
соочија со голем предизвик кога
училиштето премина на онлајн
настава поради пандемијата на
КОВИД-19, но тие не се откажаа;
тие ги споделија своите чувства
за полицискиот час со помладите
ученици, дискутираа како ќе
изгледа „новото нормално“,
како ќе изгледа периодот на
закрепнување, итн.
Токму оваа ученичка
перспектива, добиена
преку Инспекторите на
чувствата, директно влијаеше на
одлуката за тоа како училиштето
и наставниците да им помогнат
на учениците да се вратат на
училиште.

Инспекторите на
чувствата ја продолжија
нивната работа и нивните
заклучоци ќе се користат при
креирањето на политиките
против врсничкото насилство и за
поддршка на менталното здравје
на учениците.

ИНСПИРАЦИЈА:
ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА
ЕКОЛОШКИ ЖИВОТ
Еколошки живот, живот
за нас
Луѓе, што имам да кажам
слушнете ме,
нов пат навистина мора да
најдеме.
Доста го оставате ѓубрето
зад себе,
пред од озонските дупки да
ослепиме.
Алиштата носете ги дури и
на плажа,
ако не кожата ќе ви стане
како ражен.
Пазете се од штетниот УВ
зрак,
или ракот лесен плен ќе
најде пак.
Бактерии и вируси ќе слават
во поход,
а нашата планета ќе стане
изрод.
Телефонот и неговата
радијација тргнете ги,
Јазикот од Фејсбук баш
ништо не значи.
Излези надвор, мрза голема
не биди,
Длабоко вдиши, на

бубамарата мавни ѝ.
Нашата седечка култура нѐ
уништи,
здравиот живот сега нека нѐ
спаси,
да работиме, учиме, ајде да
вежбаме,
мудриот човек нека се
издигне.
Мора да ја излечиме мајката
Земја,
да ја исчистиме од сето
ѓубре и нечистотија.
Дојдете на Крк да видите
како,
само да се жалиме баш не е
забавно,
Светилките ни се ЛЕД и
имаме ‘смарт’ клупи,
во првите редови ни се
еколошките трупи,
нација без граница со
електронско полнење на
станица.
Со отпадоци ние немаме
проблеми,
имаме само куп луѓе среќни,
зашто со природата овде не
сме завојувани.
Дејствувај локално,
размислувај глобално,
на природата биди ѝ
благодарен целосно..
Луција Квасиќ, 2-ра година
Средно школо „Хрватски крал
Ѕвонимир“, Крк, (наставник
ментор: Гордија Маријан)
Проект Одржливи училишта за
одржлива Европа
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Промена:
раст и развој
преку активно
учество
Свесни сме за практиката
којашто гласот на младите
не го сфаќа сериозно, па
дури и го игнорира. Исто
така на младите понекогаш
им се пристапува со надмен
став, што може да ги
фрустрира или едноставно
да ги наведе тие да не
учествуваат во училишните
активности. Од друга страна,
учениците ќе чувствуваат
дека имаат силна
поддршка ако ја признаеме
нивната способност да
придонесат кон работата
на училиштето или
решавањето на социјалните
проблеми. Затоа важно
е на училиштето, целата
заедница и на самите
младите луѓе да им се
посочат позитивните ефекти
на активната вклученост на
младите.
Активната вклученост на младите
во работата на училиштето
преку училишните проекти ја
отвора можноста младите да
станат активен дел од животот
на училишната заедница и да
придонесат за неговата работа
на начин што има смисла за нив,
што секако позитивно ќе влијае
и на младите и на училиштето.
Хуманите и социјалните
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компетенции и вредности на
активните и одговорни граѓани,
споменати во претходното
поглавје, главно се прифатени
од учениците преку директно
искуство со истражување на
темите што ги интересираат,
преку учество во локалната
заедница и преку активен
придонес кон решавањето
проблеми во конкретни проекти.
Учениците може да се вклучат и
да учествуваат во проектите како
тие сакаат, и до степен што ним
им одговара. За некои ученици
оваа форма на учество може да е
минимална, но самата можност за
вклучување може да е од огромно
значење.

АЛАТКИ
ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА:
Фокусни групи со
деца во рамки на
проектот „Започни
ја промената“
(Ковачиќ, Бакета,
2020):
Учениците што учествуваа во
фокусните групи, работата на
Ученичкиот совет/Ученичкиот
парламент ја проценија
како речиси ирелевантна
(Функцијата му беше да пренесува
информации). Тие веруваат дека
Ученичкиот совет/Ученичкиот
парламент е само формалност,
дека начинот на функционирање
му е рестриктивен и дека
во поголема мера е простор
за дискусија отколку орган со

застапничка компонента.
(На почетокот на
состанокот, секој
претставник ги презентира
проблемите на своето
одделение. Први на ред се
претставниците од првите
одделенија и додека на
ред дојдат претставниците
од повисоките одделенија,
никој повеќе нема волја за
слушање.).

на состаноците на Ученичкиот
совет/Ученичкиот парламент се
дискусиите за сапун и тоалетна
хартија, и дека вистинското
учество на учениците е релативно
ограничено и занемарено. Тие
имаат чувство дека училишната
администрација не ги консултира
кога донесува одлуки што ги
засегаат, иако треба.

Исто така, тие мислат дека
вистинското влијание е во рацете
на класните раководители, иако
Ученичкиот совет/Ученичкиот
парламент треба да ја има улогата
на застапник на правата на
учениците и да биде катализатор
за одредени промени.
Класните раководители се
првите лица на кои учениците
им се обраќаат кога ќе наидат на
проблем, а учениците ги гледаат
како можност не само да го
изразат своето мислење, туку и да
направат потенцијални промени.
Сепак, со зборовите на самите
ученици, класните раководители
некогаш се негативно настроени
кон учениците, полојални се на
наставниот персонал отколку на
нивните одделенија (Кога имаме
проблем, таа често има поголемо
разбирање за наставниците
отколку за нас).
Учениците не ја гледаат важноста
на Ученичкиот совет/Ученичкиот
парламент; тој орган, што се
среќава само двапати годишно (на
почетокот и на крајот на учебната
година), го сметаат повеќе за
формалност отколку за можност
да се заложат за одредени
промени. Тие мошне живописно
илустрираат дека главните теми

83

ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ:
Различни
придобивки при
активна вклученост
на учениците
За учениците

За училиштето

За заедницата

• зголемена
самодоверба

• Станува побезбедно
и посреќно место

• зајакнато чувство на
одговорност

• Подобра
комуникација
меѓу учениците,
наставниците и
возрасните

• младите се
поттикнати да
имаат позначајна
улога во
заедницата во која
живеат

• ги подобрува
комуникациските
и организациските
компетенции
• го зголемува
чувството на среќа
• придонесува
кон чувството на
припадност кон
училиштето
•

• Се препознаваат
потребите на
сите членови
на училишната
заедница
• Разликите се
почитуваат и
прифаќаат

го зајакнува нивното
верување дека можат
да ја започнат
промената

Младите луѓе коишто
сакаат да се вклучат во
работата на училиштето
и на заедницата не можат сѐ да
направат самите, потребна им е
поддршка и би им било корисно
ако ги научиме како да се вклучат.
Совршени за оваа намена се
училишните проекти што им
нудат можности да ги развијат
компетенциите и вештините
што ќе им бидат потребни во
нивното идно образование, и
во животот воопшто. Од овој
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• придонесува кон
зајакнување на
демократското
општество
• придонесува
кон развојот на
општеството
од секој аспект
– културен,
општествен,
економски...

аспект пожелно е проектите да се
водат на начин што младите ќе
ги направи активни агенти а не
само консументи, така создавајќи
попозитивни и далекусежни
ефекти.
Различните методи
на работа, преку кои
учениците можат да учат,
да се развиваат и да растат,
може да се применуваат во
училишните проекти. Независно
од темата, младите имаат

можност да развијат различни
компетенции преку учеството
во проектот, но исто така е
важно да се земат предвид
нивоата на учество, а самите
членови треба да ја преземат
одговорноста за проектот. Ако
постепено го зголемуваме нивото
на одговорност што младите го
имаат при имплементацијата,
во поделбата на задолженијата
и работата на групата, тоа ќе ги
зголеми шансите до крајот на
проектот учесниците да ги развијат
компетенциите потребни за
индивидуалната имплементација
на личните задолженија и за
управување со проектот.

ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА
Моето училиште од
иднината
(Од натпреварот
‘Сонувам
училиште’, 2020 г.)
Средношколец (3-та
година)

НА ВЛЕЗОТ НА УЧИЛИШТЕТО
Сѐ започнува кога детето ќе влезе
во училиштето. Тоа е дете со
некомплицирано и искрено срце
и имагинација каква што може
ја има само едно дете. Од тој
момент, целта на училишниот
систем е да го заштити тоа
дете. Низ целиот образовен
процес да му ги зачува добрите и
искрени намери, љубопитноста,
разиграноста и целиот свет
генијални идеи. На светот му
се потребни такви возрасни.
Ова е целта на училиштето од
иднината.

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Тоа е причината поради која
првите чекори во образованието
во раното детство се толку
важни, за тоа дете да не го
изгубиме уште на самиот почеток.
Првите четири години би морале
да бидат посветени на играта
и разоткривањето. Најважните
активности би вклучувале читање
приказни, пишување, играње,
работа со рацете, па дури и
гледање цртани филмови. Ова
би се одвивало најголемиот дел
од денот, а останатиот дел од
времето децата би учеле основна
математика, пишување, читање
и странски јазик. Сите други
предмети би се совладувале низ
игра и неформално учење. Науката
и општествените науки би се
претвориле во садење цвеќе и
собирање отпадоци, уметноста
и музиката би биле многу важни;
учениците би ги декорирале
своите училници, би учеле и би
создавале песни, и секоја учебна
година би завршувала со голем
перформанс – настан што би
ги изложил сите идеи што таа
година изникнале од детските
умови. Се разбира, голем дел
од времето би го минувале во
природа, а часовите би завршувале
во 16 часот.

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
По првите четири години би
следувала четиригодишна фаза
на транзиција. Во оваа фаза
децата би ги фокусирале нивните
вештини на слушање, читање
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и размислување на фактичкото
знаење на светот. Децата
веќе имаат научено како да
седат и слушаат, да гледаат и
размислуваат, но разликата е во
тоа што сега бајките, цртаните
филмови и игрите се заменети
со приказни од вистинскиот
живот што илустрираат како
функционираат нашиот свет
и луѓето што живеат во него.
Овие приказни би биле подеднакво
фасцинантни, па главната задача
на наставникот би била никогаш
да не престане да раскажува
приказни. Во оваа фаза децата
апсорбираат како сунѓери, па би
биле во можност да ги совладаат
основите на сите предмети, од
географија и историја до физика
и хемија. Она што е важно е дека
не би постоеле оценки затоа што
едноставно не би имало време
за нив; наставниците би биле
презафатени со раскажувањето
на сите тие приказни. Наместо
оценки децата би добивале
задачи што би морале да ги
комплетираат за да го положат
часот и да го повторат
материјалот. Со оглед на тоа
што ова е транзициска фаза, не
смееме да заборавиме дека барем
половина од времето детето
треба да се чувствува слободно и
да има можности за индивидуално
креирање преку танц, пеење,
приказни, музика и глума. Во
оваа фаза децата би биле силно
мотивирани да творат, и многу
е важно да го имаат вниманието
на секој наставник, едукатор
или психолог што ќе може да
им помогне нивните идеи да ги
претворат во реалност.
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СРЕДНО УЧИЛИШТЕ
На сѐ ова му следува најубавото
нешто, средното училиште.
Образованието во средното
училиште би било засновано на
„сократовиот дијалог“: учениците
би слушале, но исто така би ги
искажувале и своите мислења и
би ги оформувале тие мислења
низ дискусии со наставникот и
врсниците од класот. Поради ова,
сѐ уште не би имало простор за
испити и оценување. Наместо
тоа, учениците би полагале
испити по хрватски (или мајчин)
јазик, математика и странски
јазик на секои три месеци.
Главната идеја на средното
училиште би била учениците да
ги научи како да се изразат себеси
и своите мислења, но најважно би
било да ги оформат тие мислења
и да имаат потреба за нив, низ
предметите што самите ќе ги
изберат. Учениците би морале да
ги совладаат комуникацијата и
критичкото размислување, затоа
што љубопитното и дружељубиво
дете што сѐ уште е во нив ќе го
бара тоа од нив. Ова добро дете
ќе биде клучот за новиот свет
што во моментов не можеме ниту
да си го замислиме, но сигурно е
дека ќе има дете што ќе седи во
училница, чија имагинација не знае
за одмор, а ова училиште тоа ќе
знае да го цени.
Бајкуша, М, (2020 г.) Сонувам
училиште: размислувања на
ученик/чка за иднината на
образованието. Загреб: Форум за
слобода во образованието

IV. За да
создадеме
простор за
гласот на
децата и
младите
луѓе...:
„Тој нѐ слушаше, нѐ сфаќаше
сериозно, се интересираше
што мислиме. Беше
непријатно директен, не
удоволуваше никому, нѐ
предизвикуваше сите нас, нѐ
одведе подалеку, нѐ натера
да преиспитуваме сѐ... Не
глумеше дека е бог-громовник
што сака да ни всади знаење
со страв. Се осмели да биде
поинаков. Успеа во она што
поучувањето го прави добро:
нѐ пресретна на нашето
ниво – и потоа нѐ научи
нешто за што не ни знаевме
дека ни е потребно. Знаења
имаше повеќе од другите,
мислата му беше посилна,
имаше нијанси во изразот.
И за крај, во себе имаше
искра за учење“.(од Ѓулиман и
Нилсен, 2007 г., стр. 117-120)

Откако ќе поверувате дека
гласот на детето е важен во
училиштето, дека дури е и клучен
за квалитетно образование, за
образовен систем прилагоден
на децата, па дури и за вашиот
развој како наставници и/или
професионални соработници,
што е следниот чекор?
Конвенцијата за правата на
детето е на ваша страна, како
што е и Законот за образование
и Стратегијата за образование,
наука и технологија. Но свесни
сме и дека постојат многу други
фактори што работат против
зајакнувањето на гласот на
децата.
Образовните и
административните барања
и притисоци, системот како
таков, распоредот на работни
саати, распоредот на часови,
работните услови во вашето
училиште, одговорностите
на децата и возрасните,
недостигот на средства за
реализација на идеите на децата,
недостигот на разбирање или
незаинтересираноста меѓу
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колегите, дури и родителите.
Понекогаш може да се чини
како и самите деца да не се
заинтересирани да започнат
нивни сопствени иницијативи или
теми.
Дали ова е причина да се
откажете? Секако дека не! 
Ако ги препознаете сите овие
препреки, тоа ќе ви помогне
подобро да се подготвите
за нив, и дополнително
мотивирани и едуцирани, лесно
ќе ги интегрирате алатките за
зајакнување на гласот на децата
на вашиот час, вашата работа,
училиштето.
За почеток, свесни сме дека
дури и ние како возрасни често
не сме сигурни дали децата сме
ги вклучиле „за сериозно“ или
само како „декорација“. Затоа,
ви презентираме неколку
теоретски модели што ќе
овозможат да ви биде полесно
да препознаете што веќе
правите и што друго би можеле
да направите за да го зајакнете
гласот на децата.
Потоа, секое училиште има
Ученички совет/Ученички
парламент, чија цел по
дефиниција е да го зајакне
гласот на учениците и нивната
вклученост во донесувањето
на одлуките, што всушност е
највисоката форма на вклученост
на децата. Сепак, во реалноста
ова често не е така. Затоа
приложуваме и алатка за
процена на функционирањето
на Ученичкиот совет/Ученичкиот
парламент во вашето училиште,
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како и совети како да ја подобрите
работата на Советот.
Исто така, ќе ве запознаеме
и со неколку едноставни
алатки што ќе може да ви
помогнат да го зајакнете гласот
на учениците за време на
процесирањето на наставната
содржина, но на подиректен
начин: преку охрабрување на
децата да изнајдат и потоа да
имплементираат нивни сопствени
идеи и проекти.
Се разбира, приложуваме и
сведоштва на децата за тоа
што тие сметаат дека се важни
фактори потребни за нивно (по)
активно учество и иницијатива.
На крајот, повторно се вртиме
кон главното прашање: која е
нашата улога како возрасни и
како можеме да ги зајакнеме
гласот и иницијативата на децата
преку нашите врски со нив?
Дали вашето училиште е
подготвено? 

АЛАТКИ
ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА
Што велат учениците дека им
е потребно за нивниот глас
подобро да се слуша?
Ајде уште еднаш да ги
консултираме заклучоците од
истражувањето „Учеството на
децата во образовниот систем“

(УНИЦЕФ и ЕРФ, 2018 г.) и да
погледнеме што децата рекоа дека
им е потребно за подобро да се
слушне нивниот глас:
•• Подобрите односи со
возрасните најмногу би
ги мотивирале децата кога
станува збор за нивниот
ангажман на училиште:
фер пристап и оценување,
отвореност на возрасните,
добро расположение и
љубезност.
•• Важно им е да се чувствуваат
безбедно и да не се плашат да
го изразат нивното мислење.
•• Поддршката од возрасните,
како мотивација за учество, им
е поважна од поддршката на
врсниците.
•• Според одговорите на
учениците, ангажманот на
училиште може да се зголеми
ако:
•• Поголем број од
школските предмети
се изборни (особено во
средно училиште),
•• Се создаде атмосфера на
прифаќање и слобода на
изразување за сите,
•• Се примени метод на
учење што поттикнува
врсничко учење и работа
во мали групи, и
•• Се создадат пристапни и
адаптирани простори каде
што децата ќе можат
да се социјализираат
и среќаваат во
училиштето.
•• Во оваа смисла,
средношколците
особено го посочуваат
недостигот на креативност
и заживеаност во
училиштето, и го

покажуваат своето
незадоволство од
образовниот систем во
целина.
•• creating accessible and
adapted spaces for children
to socialize and meet in the
school.
•• Во оваа смисла,
средношколците
особено го посочуваат
недостигот на креативност
и заживеаност во
училиштето, и го
покажуваат своето
незадоволство од
образовниот систем во
целина.
За крај, интересен е фактот што
авторите на истражувањето ги
резимираа своите заклучоци
од истражувањето со следнава
реченица:

„Добриот однос наставникученик е клучна
мотивација за учеството
на децата“.

Од гласот
на децата
до активно
учество:
теоретски
модели
Постојат различни модели на
учество на децата, но особено
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е интересна поделбата на
таканаречените „хиерархиски“ и
„нехиерархиски“ модели. (Ние пак
со таа хиерархија !)

целта на собирот (на пр., на ова
ниво децата знаат дека учествуваат
и на кој начин, но не знаат зошто
тоа е така).

Хиерархиските модели на учеството
гледаат „(...) како на прогресивен
тек што се движи од пониските кон
повисоките нивоа“. „Искачувањето“
на нивоата претставува постепена
транзиција во балансот на моќта во
корист на децата“.

3.) СИМБОЛИЧНО УЧЕСТВО
(НАДВОРЕШЕН СИМБОЛ) – децата
навидум имаат право на мислење,
но немаат речиси никакво право да
ја изберат темата или начинот на
кој ќе ја искажат својата идеја, и не
добиваат скоро никаква можност
да го искажат своето мислење.
На ова ниво, децата се користат
како симбол, затоа што нивното
присуство дава впечаток на учество
(на пр., учество на конференции
или на тркалезни маси со возрасни).

Најпознатиот модел на хиерархиско
учество е моделот на Роџер А. Харт
(1992 г.), таканаречената „скала на
учество“. На осумте хиерархиски
нивоа, децата и младите постепено
се вклучуваат во покомплексните
форми на учество.

ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ: Скалата
на учество на Харт
Постојат осум нивоа на учество на
децата (Моделот на Харт, 1992 г.)
1.) МАНИПУЛАЦИЈА - децата
учествуваат иако не разбираат во
што учествуваат и која е целта на
настанот/проектот/истражувањето/
програмата. Тие немаат разбирање
за целта на нивното учество
или можните последици (на пр.
возрасните од децата бараат тие да
го дизајнираат идеалното катче во
нивното училиште, за возрасните
да можат да го дизајнираат врз
основа на нивните идеи, без да ги
прашаат или да ги информираат
што ќе прават со тие идеи).
2.) ДЕКОРАЦИЈА - децата
учествуваат со тоа што „го
декорираат“ настанот (на пр.
танцуваат или пеат) без да се
вклучени во организацијата на
настанот и без да им е позната
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4.) ДОДЕЛЕНО НО ИНФОРМИРАНО
- децата се информирани за
настанот/проектот/ истражувањето/
програмата во кои учествуваат,
запознаени се со нивната цел,
знаат зошто учествуваат и кој ја
донел одлуката за нивното учество,
и имаат доделена значајна улога.
Сепак, нивното учество е доволно,
тие не се вклучени во процесот на
подготовка.
5.) КОНСУЛТИРАНО И
ИНФОРМИРАНО - децата
се консултанти за настанот/
проектот/ истражувањето/
програмата дизајнирани од
страна на возрасните. Возрасните
го водат проектот, но го бараат
мислењето на децата и нивното
учество го третираат сериозно (на
пр., наставниците осмислуваат
еколошки проект, се консултираат
со учениците за начините на кои
можат да ја зачуваат средината на
училиштето, децата се запознаени
со целта на проектот и нивната
улога во него).
6.) ИНИЦИЈАТИВА НА ВОЗРАСНИ,
ОДЛУКИ ЗАЕДНИЧКИ СО ДЕЦАТА
– возрасните иницираат настан/
проект/истражување/програма,
но тие донесувањето одлуки го
споделуваат со децата.

7.) ИНИЦИРАНО И ПОД
ДИРЕКЦИЈА НА ДЕЦАТА – настанот/
проектот/истражувањето/
програмата се иницирани
независно, од страна на децата.
Улогата на возрасните е да ја
препознаат иницијативата, да
им отворат простор за тие да
дејствуваат и да ги развиваат
настаните/ проектите/
истражувањата/програмите, и да
им обезбедат логистичка поддршка.
Возрасните не се мешаат, не ги
контролираат или управуваат
настаните/истражувањата/
проектите/ програмите на ниту
еден начин. Тие се вклучени само
во улога на поддржувачи.
8.) ИНИЦИРАНО ОД ДЕЦАТА,
ОДЛУКИ ЗАЕДНИЧКИ СО
ВОЗРАСНИТЕ – ваквото учество на
децата во настаните/проектите/
истражувањата/програмите е многу
ретко затоа што многу мал број
возрасни можат да ги препознаат
специфичните интереси на децата
како потенцијално значајни
можности за раст, развој и учење.
Овој модел може да служи и како
алатка на професионалците за
процена до кое ниво и како ги
вклучуваат учениците.

ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ:
Патеките кон
партиципација на
Шиер
Врз основа на претходниот модел,
Хери Шиер го разви неговиот модел
„Патеки кон партиципација“
(2001 г.) за професионалците
што работат со деца и млади, за
да можат да проценат колку се
отворени кон учеството на децата,
да ја одредат нивната моментална

позиција и да ја зголемат свеста
за чекорите што се потребни за
зголемување на ангажираноста на
децата. „Моделот е заснован на пет
нивоа на учество, од кои секое има
три фази на посветеност наречени
Отворање, Можности и Обврски.
Нивоата се следните:

(1) децата се слушнати,
(2) децата се поддржани во
изразувањето на своите
ставови,
(3) се земаат предвид
ставовите на децата,
(4) децата се вклучени во
процесот на донесување
одлуки
(5) децата ја споделуваат
моќта за донесување одлуки
со возрасните.

Авторот смета дека првите три
нивоа се минимумот што треба
да се постигне за дејството да е
во согласност со Конвенцијата
за правата на детето (1989 г.)“.
(УНИЦЕФ, стр. 14).

За жал, од учениците се
очекува да ги препознаат
и да одговорат на некои
од нашите очекувања за
полесно да се движат во
системот, додека нивниот
потенцијал за промена се
обесхрабрува
Цитат од наставник
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РАСПОН НА ГЛАСОТ НА УЧЕНИЦИТЕ
УЧЕНИЦИТЕ ИЗРАЗУВААТ
СВОЈА ПЕРСПЕКТИВА
УЧЕНИЦИТЕ КАКО
ИЗВОР НА ПОДАТОЦИ

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ДЕЛ
ОД АКТИВНОСТА
УЧЕНИЦИТЕ КАКО
СОРАБОТНИЦИ

Изразување

Консултација

Учество

Споделуваат и нудат
мислења, одлучуваат
за волонтерството, се
изразуваат
креативно,
одговараат прашања,
прославуваат, се
жалат, се фалат,
приговараат, итн.

Од учениците се бара
мислење и повратни
информации,
учествуваат во
фокусните групи,
пополнуваат анкети,
итн.

Учениците
учествуваат на
состаноците и
настаните каде што се
донесуваат одлуките,
често се вклучени во
детекцијата на
проблемите и
планирањето на
интервенциите;

Се зголемуваат: потребата возрасните да го
споделуваат авторитетот со младите, да им укажуваат
доверба, да ги заштитат од откажување, да учат од
учениците и да се справуваат со несогласувањата.
Се зголемуваат од лево кон десно: влијанието на
учениците, нивната одговорност и улогата во процесот
на донесување одлуки.
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УЧЕНИЦИТЕ ГИ
УПРАВУВААТ АКТИВНОСТИТЕ
УЧЕНИЦИТЕ ГИ
ВОДАТ ПРОМЕНИТЕ

Партнерство

Активизам

Лидерство

Улогата на учениците
во процесот на
донесување одлуки е
формализирана,
протоколите бараат
учениците да се
вклучени (не само
поканети).
Возрасните се
едуцирани како да
соработуваат со
младите како со
рамноправни
партнери.

Учениците
информираат за
проблемите, креираат
решенија,
организираат акции, се
застапуваат или
едуцираат за
промените во и надвор
од училишниот
контекст

(Заедничко)
планирање,
донесување одлуки,
преземање значајна
одговорност за
одлуките, заедничко
водство на групните
процеси, заедничка
имплементација на
одлуките.

На овој дел од спектарот се одвива најголем
дел од истражувачките активности поврзани
со гласот на учениците.
Модел: Барбара Бреј #rethink learning; Силвија
Дакворт
Автори на истражувањето: Тошалис & Накула,
2012 г.
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ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ:
Спектарот на гласот
на учениците
(Тошалис, Накула,
2012 г.)
Истражувачите на однесувањето
на адолесцентите, Тошалис и
Никула од САД, истражуваат како
факторите како општествени класи,
односите со врсниците како и
односите со возрасните, родовите
норми и медиумите влијаат
на развојот на адолесцентите,
на нивниот идентитет, идните
аспирации и очекувања. Тие
имаат заклучено (Зепке, 2017
г.) дека наставниците коишто
на учениците им нудат избор
и можности за соработка, ја
зголемуваат нивната вклученост,
што е важен индикатор за
создавањето на демократска
средина и култура на дијалог.
Но тие заклучија и дека не
постои само една форма на глас
на младите и една форма на
учество. Авторите наведуваат
дека учеството на учениците
лежи во еден континуум што
се протега од минималното
учество (гласови на учениците,
изразување на мислењето на
учениците, барање повратни
информации од нив), преку
инклузивното учество (учество на
состаноците за донесување одлуки,
идентификација и решавање
проблеми, иако одлуките сѐ
уште ги носат возрасните), до
целосно учество во но и надвор
од училиштето, на демократски
начин (на ниво на училиштето
но и надвор од него, заедничко
преземање на водечката улога
во решавањето на предизвиците
и проблемите, и преземање
одговорност во групните процеси
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и имплементацијата на различни
активности и проекти).
Континуумот расте како што
наставниците го редефинираат
својот авторитет, стекнуваат
поголема доверба во учениците и
им овозможуваат повисоко ниво
на активно учество во училиштето,
како и надвор од него.

ВЕЖБА:
Каде сме ние на
спектарот?
Сетете се на еден пример за
тоа како го зајакнавте гласот на
младите во вашата образовна
работа. Опишете како изгледа.
Смислете идеја како можете
дополнително да го развиете
гласот на учениците во вашата
работа. Споредете ја вашата
идеја со Спектарот на гласот на
учениците и проценете каде се
вклопува вашата идеја.
Што може да направи училиштето
а што можат да направат
соодветните институции за
гласот на младите повеќе да
заживее, односно да се искачи
на Спектарот на гласот на
учениците?

ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ:
Нехиерархиски
модели
Нехиерархиските модели се
засноваат на идејата дека ниту
една форма на учество не може да
биде супериорна или инфериорна
на друга форма. Во зависност од
околностите, потенцијалот на

децата „се гледа како процес,
а не изолирана активност
или настан“. (Jеѓуд Бориќ, 2017
г.). Нехиерархиските модели
ја застапуваат идејата дека
активното учество на децата
во општествените настани
имплицира дека и возрасните
и децата се емоционално и
социјално подготвени за тоа,
и дека е многу важно на децата
да им се даде простор, доверба
и почит, и да се следат нивните
способности.
„Всушност, ако се имаат на ум
индивидуалните карактеристики,
компетенции и потенцијалот на
секое дете, како и слободната
волја на детето да одлучи дали,
кога и како да учествува, се
чини дека е пооправдано да
се зборува за ‘индивидуалниот
континуум’ (Жижак, 2010 г.) на
учество, каде што секое дете
индивидуално одредува до кое
ниво и како да учествува. Во
оваа смисла, всушност зборуваме
за континуиран процес на
проценување, преговарање и
договарање меѓу експертите/
истражувачите и секое дете
посебно“. (Jеѓуд Бориќ, 2017 г.).

ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ:
Моделот на учество
на Лора Ланди (2007
г.)
Овој модел на учество на
децата е заснован на четири
елементи на учеството што
не само што го поттикнуваат
нехиерархиското активно учество
на децата и младите, туку исто
така овозможуваат и процена
на нивниот ангажман. Моделот
презентиран овде ги дискутира
најважните аспекти на учеството
на децата што треба да се следат
хронолошки за да се постигнат
најдобри резултати.

Би било добро на национално
ниво да ја подигнеме свеста
за важноста на гласот на
младите во иницирањето
промени на сите нивоа во
општеството како целина.
За жал, сѐ повеќе млади луѓе
ја напуштаат државата во
тишина.
Цитат од наставник
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ПРОСТОР

На децата мора да им
се дадат безбедни,
инклузивни можности
да го формираат и
изразат нивниот став

ПУБЛИКА

Некој треба да го
слушне мислењето
на децата – некој што
има одговорност за
слушање

ЕКСПЕРТСКО
МИСЛЕЊЕ:
Ученичкиот совет/
УЧЕНИЧКИОТ
ПАРЛАМЕНТ:
во центар на
учеството
на децата во
училиштата?

Каква е улогата на
Ученичкиот совет/
Ученичкиот парламент?
Сигурно во вашето училиште
постои Ученички совет/
Ученички парламент составен од
претставници од сите одделенија.
Според Законот за образование
(Член 71):

96

ГЛАС

Децата треба да
се поддржат да
го изразат своето
мислење

ВЛИЈАНИЕ

Мислењата на
децата мора да
се прифатат како
соодветни.

(1) Во секое училиште ќе биде
воспоставен Ученички совет/
Ученички парламент, составен
од претставници на учениците од
секое одделение.
(2) Претставник на Ученичкиот
совет/Ученичкиот парламент
учествува во работата на
училишниот орган кога се
одлучува за правата и обврските
на учениците, без право на
одлучување.
(3) Начинот на избор и доменот
на работа на Ученичкиот совет/
Ученичкиот парламент ќе бидат
утврдени во училишниот статут.
Сепак, училиштето е она што ја
дефинира работата на Ученичкиот
совет/Ученичкиот парламент
преку својот статут, а ова е
пример од статут на едно основно
училиште:

Ученичкиот совет/Ученичкиот
парламент:
 Подготвува и дава предлози
на училишните органи за
прашањата што се важни
за учениците, нивната
работа и резултатите во
образованието,
 Дава извештаи на
Народниот правобранител
за деца за проблемите на
учениците,
 Дава предлози за
формирање клубови и
асоцијации на ученици,
 Дава предлози за
изведувањето на екскурзии,
 Предлага мерки за
подобрување на работните
услови во училиштето,
 Помага на учениците
во исполнувањето
на училишните и
воннаставните обврски,
 Предлага мерки за
промовирање на правата и
интересите на учениците
пред директорот,
Наставничкиот совет и
Училишниот одбор,
 Дискутира за етичкиот
кодекс на директните
образовни оператори во
училиштето и за куќните
правила на училиштето
пред нивната примена,
 Извршува дополнителни
задачи одредени од овој
статут и другите општи
акти.

Но што е проблемот
со Ученичкиот совет/
Ученичкиот парламент?
Многу години го водев
Ученичкиот совет/
Ученичкиот парламент
во моето училиште.
Забележав дека учениците
не учествуваат активно
во општеството, ниту
во училиштето. И покрај
поттикнувањето и
поддршката, тие ретко
независно ги презентираат
и реализираат своите идеи.
Цитат од наставник

Ајде да разгледаме неколку од
најчестите критики упатени кон
функционирањето на Ученичките
совети/Ученичките парламенти
во училиштата:
„ЕЛИТИЗАМ“: најчесто вклучуваат
мал број ученици, најчесто
успешните ученици
„ТРИВИЈАЛНИ ТЕМИ“: се бават
со релативно базични теми во
училиштето (исхрана, тоалети,
декорација на просториите) а не
се консултирани за важните теми;
најчесто ним им е препуштена
обврската за хуманитарни акции и
собирање средства за благородни
цели
„НЕЗНАЧИТЕЛНИ ЗА ЖИВОТОТ
НА УЧЕНИЦИТЕ “: се чини дека
нивната работа не е поврзана
со учениците воопшто, ниту со
важните одлуки и одлучувачките
структури во училиштето;
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„НЕУСОГЛАСЕНОСТ СО
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА“:
најчесто се „воннаставни“; не се
сметаат за важен дел од она што
се предава и учи на училиште
„НЕЕФИКАСНОСТ“: имаат мало
реално влијание, најчесто
не менуваат ништо (односи,
пристапи, училишни структури).
Што би можеле да направиме во
врска со овие проблеми?
Идеи и можни стратегии:
••Активно да вклучиме
повеќе ученици, и тоа
колку што може повеќе и
поразлични ученици: да
направиме напор учениците
што најчесто не би се
пријавиле да го сторат тоа;
да го намалиме траењето
на мандатот за што е можно
поголем број од нив да ја
добијат оваа улога.
••Да одбиеме да решаваме
тривијални прашања, да
не се фокусираме само на
хуманитарни активности:
да се заинтересираме за
клучните теми на училиштето
и во тоа да ги вклучиме и
учениците (Добротворните
акции се супер, но секогаш
запрашајте се што вие и
вашите постапки менувате во
системот!). На пр., Советот/
Парламентот може да ја
дефинира својата Мисија и
повремено може да одбие да
се справува со прашања што
не се дел од неа.
••Да воведеме креативни
начини на анкетирање и
собирање на мислењата и
анализирање на потребите
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на сите ученици, за темите
што ќе се изнесат пред
Советот/ Парламентот да
бидат репрезентативни.
••Да се бориме Советот/
Парламентот да стане
важен одлучувачки орган
во училиштето
••Да разгледуваме
алтернативни начини на
функционирање на Советот
/Парламентот (да се има по
еден претставник од секое
одделение не е секогаш
најдоброто решение, постојат
многу други решенија), како
специјални состаноци на
претставниците поделени
во групи според возраста,
работни групи на одредени
теми од интерес, или
комбинација од ова.
••Да го зајакнеме Советот/
Парламентот како
заедница, како работна
група, како тим – да ги
поттикнеме членовите на
Советот да се социјализираат,
да се запознаат едни со други
и да ја поддржуваме групната
кохезија за да станат посилни
и поуспешни во нивната
работа
••Да организираме тренинг
сесии за членовите
на Ученичкиот совет/
Ученичкиот парламент
за тие да може да се
запознаат со можностите и
начините на учество, како
и со специјалните теми од
интерес.
••Да истражиме и посочиме
како работата на Советот/
Парламентот е дел од

Наставната програма – што
учат децата и зошто тоа е
важно
••Да не се држиме само
до термините „глас на
учениците“, „учество“,
„застапување на децата“
во претходно дефинирани
теми за возрасни, туку да
сме сигурни дека самите
ученици ќе дефинираат
теми од нивни интерес и
истите ќе ги разгледуваат
••Да им дозволиме на
децата да ги оспоруваат
воспоставените практики и
начините на управување со
училиштето
••Да се запрашаме како
децата во нашето
училиште влијаат на
соседството, средината и
заедницата.

Како да знаеме дали
Советот/Парламентот добро
работи?
Секогаш е добро да се погледне
наназад, да речеме кон
последните 12 месеци, и да се
процени работата на Советот/
Парламентот. Еве некои
индикатори што е добро да се
имаат на ум.
Првиот индикатор е самиот начин
на функционирање на Советот/
Парламентот, и можеме да се
запрашаме дали ги има сите три
од следниве елементи:
1. Тие работат независно.
Самите организираат

активности, најчесто
социјални или хуманитарни..
2. Тие замолуваат други
(возрасни) да им помогнат
или „да направат“ нешто
за нив, на пр. кога ќе се
согласат дека одредена тема
е важна и дека треба да се
направи нешто, тие бараат
помош од наставниците,
директорите, специјалните
служби или Управниот совет.
3. Тие вистински учествуваат
во донесувањето одлуки –
Претставниците на Советот/
Парламентот учествуваат во
поширок спектар на одлуки
поврзани со училиштето,
особено покомплексните.

ВЕЖБА:
Кога станува збор за работата
на Советот/Парламентот, добро
е да погледнеме наназад и да
видиме со кои теми се занимавал
Советот/Парламентот, и да
создадеме листа што ќе варира
од типичните и поедноставните
активности со порелевантните
и покомплексни активности.
За жал за покомплексните
теми најчесто не се дискутира
многу, додека повеќето теми на
кои се фокусирани Советите/
Парламентите спаѓаат под првите
точки.
•• Рутински теми: групата
се справува со оперативни
прашања, внатрешни
процедури, кој присуствувал
на состанокот, итн.
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•• Хуманитарни акции:
се собираат средства за
добротворни цели, за
училиштето, за некои
специјални проекти, за групи
ученици, итн.;
•• Хуманитарни акции:
се собираат средства за
добротворни цели, за
училиштето, за некои
специјални проекти, за групи
ученици, итн.;
•• Училишниот простор
и опрема: учениците
дискутираат за постојните
и можните простори
(кафетерија, библиотека,
холови, училници, опрема...)
и работат на подобрувања
и дополнувања на нивната
употреба (понекогаш ова
е поврзано со собирањето
средства)
•• Правилата на училиштето:
учениците дискутираат, ги
надгледуваат, одлучуваат
за и пристапуваат на други
во врска со промените на
училишните правила и
политики (на пр., дисциплина,
однесување, добросостојба
на учениците)
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•• Животната средина:
учениците развиваат и
изведуваат активности
и програми надвор од
училиштето и во нивното
соседство поврзани со
животната средина (што
најчесто вклучува повеќе
од уредување на школскиот
двор);
•• Посветеност и застапување
за правата: учениците се
застапуваат за промени
во име на специфична
група ученици, понекогаш
малцинства, кои имаат
некаква потреба, сакаат
нешто или се чувствуваат
оштетени;
•• Наставна програма:
учениците дискутираат, ги
надгледуваа, одлучуваат и
пристапуваат на други за
прашањата поврзани со
учењето и предавањето (на
пр. оценување, училишни
предмети, активности,
наставни пристапи...)
на нивото на практики,
програми, образовни
политики ...
•• Активности на заедницата:
учениците се вклучени
во важни прашања за
општеството и заедницата
што го надминуваат самото
училиште; тие дискутираат,
одлучуваат и дејствуваат на
темите како вработување,
безбедност, животната
средина, итн.

Кога ќе ги искомбинираат овие
9 теми со три типови постапки,
добиваме табела што може да
се користи за брза евалуација на
Ученичкиот совет/Ученичкиот
Како?
Што?

Тие нештата
ги прават
независно

парламент и процена на неговите
достигнувања, и лесно може да
се откријат областите што не се
опфатени со работата:
Тие ги прашуваат Одлуките
и вклучуваат
ги носат со
учениците
возрасните

Рутински теми
Хуманитарни
акции
Социјални
настани
Простор и
опрема
Училишни
правила и
однесување
Животна
средина
Постепеност и
застапување за
права
Училишна
наставна
програма
Акции во
заедницата
Нешто друго…?
Извор: Student Councils and Beyond (Ученичките совети/Ученичките
парламенти и подалеку), списание Connect, asprinworld.com
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ИНСПИРАЦИЈА:
Зајакнување
на личните и
социјалните
компетенции на
децата и младите
низ групна работа

Вежбајте ги
комуникациските вештини
Подгответе ги младите да
одат во различни институции
и да зборуваат со непознати.
Младите често имаат отпор
кон зборувањето со непознати
и надлежни лица, така што
вежбите со играње улоги во
различни ситуации може да им
помогнат да се ослободат од
нивните инхибиции поврзани
со социјализацијата со возрасни.
На пример, преку играњето
улоги можете да ги охрабрите да
вежбаат состаноци со официјални
претставници или телефонирање
или директно зборување со
корисник. Наставниците често
велат дека младите не знаат како
да се искажат – со подготовка
за само еден разговор младите
значително можат да ги поправат
своите комуникациски вештини.

Поттикнувајте дискусија и
критичко размислување
На средбите одвојте време за и
членовите на помалите тимови
да можат да ја известат целата
група за она што го научиле.
По извештајот, важно е да се
дискутира со целата група за
потенцијалните предизвици на
кои наишле и што можело да се
направи поинаку, за добиените
информации да може да ги
користат при наредните чекори.
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Дискусиите може да бидат кратки
на почетокот на групната работа,
но важно е приредувачот да ги
охрабри младите да зборуваат и да
ги презентираат своите мислења.
Оваа методологија јасно им
покажува дека нивните мислења се
важни.

Поттикнувајте креативност
Важно е проектите да бидат
планирани на начин што ќе ја
поттикнува креативноста уште
од самиот почеток. Размислете
како би можеле да ја поттикнете
креативноста, зборувајте како
да ја зголемите видливоста на
ранливите групи и тешкотиите
со кои тие се соочуваат.
Размислете за креативните
начини на изразување на нивните
емоции, вредности, на целта
на проектот. Младите имаат
потреба за дејствување, како и
за креативност. Тие можат да се
изразат преку стрипови, цртежи,
фотографии, видеа, приказни,
песни, итн. Тие доживуваат многу
нешта: многубројни емоции,
поплава од информации на кои
се изложени преку социјалните
мрежи, чувство на неправда.
Преку креативното изразување
тие можат да искажат сѐ низ што
минуваат и да го претворат во
креативни опипливи резултати
што ја содржат пораката што тие
сакаат да ја споделат со светот.

Работете на групната
динамика и кохезија
Заедничкото учество во
истражувањето на проектната
идеја секако може да придонесе
за градењето на тимот и

развојот на групната динамика.
Работата на секој проект со
децата и младите започнува со
иницијалните состаноци на кои
тие само се запознаваат и на
кои приредувачот свесно работи
на градење на чувството на
безбедност и доверба во групата
(членовите се поттикнати да ги
искажат своите мислења и идеи,
да ги тестираат своите идеи, да
побараат и да слушнат мислења
од другите во групата)..
Кога започнувате да работите
со одредена група, давајте им
насоки, поставете многу прашања,
давајте повратни информации
и признание за секој позитивен
напредок што тие млади луѓе
ќе го постигнат (на пр. кога ќе
презентираат идеја, кога ќе си
покажат поддршка едни на други,
итн.) Пожелно е состаноците да
се започнат со игри (за кршење
на мразот) за тие да се запознаат
на забавен начин и да ги откријат
заедничките сличности и разлики.
На крајот на секој состанок
проверете дали има прашања
што останале неодговорени и
прашајте ги накратко да го оценат
состанокот.

Бидете отворени за нивните
идеи
Поттикнувајте ги младите да
понудат колку што е можно
повеќе идеи и да направат листа
на идеи. За време на фазата на
нафрлање идеи, не ги оценувајте
и не отфрлајте ги идеите затоа
што дури и некоја нереалистична
идеја подоцна може да добие

вредност. Може да комбинирате
слични или да надградите веќе
постоечки идеи, така градејќи
чувство кај младите дека проектот
им припаѓа ним.
Во првичните фази на работа на
проектот најчесто идејата сама
испливува на површина заедно со
целите и активностите потребни
за постигнување на тие цели. Исто
така, појасни стануваат улогите
на индивидуалните членови на
групата, како и нивните вештини,
потреби и желби. Поголемата
вклученост на децата и младите
во имплементацијата на
активностите, како и преземањето
на сѐ поголема одговорност,
започнува дури откако во
групата ќе се развие чувството на
безбедност, ќе се развијат врските
меѓу членовите на групата и ќе се
почувствува нивниот потенцијал
за поголема независност.
Додека на почетокот лидерот на
групата ги споделува задачите
со младите, во оваа фаза тој или
таа започнува да им препушта
сѐ поголем дел од работата
на младите, за по одредено
време тие да преземат целосна
одговорност за проектот.

Применете го методот ‘Круг’
Дали со вашите ученици го
применувате методот ‘круг’?
Навидум тоа е многу едноставен
метод на слушање на учениците,
што се состои од барање секој од
нив да каже нешто. Прашањата
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може да бидат различни, од
‘вообичаените’, како она Како си
денес?, па сѐ до покомплексните,
како Што мислиш за тоа? Што
научи? Што друго сакаш да
научиш? Кажи ни...
Со примена на вештините за
приредување и олеснување,
лидерот на Кругот се осигурува
дека секој ќе биде ислушан,
препознаен, дека ќе биде
дозволено и почитувано
мислењето на сите. Одредена
пречка за овој метод би можело
да биде потребното време, но
со малку вештина и искуство
(или со делење во помали групи
и известување во поголемата
група), можно е да се добијат
многу поволности од овој метод,
од аспект на прераснување на
групата во колектив, меѓусебно
запознавање, поврзување и
критичко размислување.

Применете го методот на
фокусни групи
Можете да користите и фокусни
групи за да ги инволвирате
младите во планирањето
на проектот уште од самиот
почеток. Во мали групи, преку
структурирана дискусија што ја
спроведува обучен приредувач,
може да го добиете нивното
мислење и голема количина
информации за релативно кратко
време, па овие информации може
да ве упатат во натамошното
планирање на активностите.

Можни прашања за фокусните
групи за ученици кога се
планира проект:
1. Колку сте задоволни
од вашето училиште
во моментот? Што би
издвоиле како добро?
2. Кои се слабите страни
на вашето училиште? На
што треба сите заедно да
работиме?
3. Кој проблем го
забележувате во вашето
училиште, во вашата
средина?
4. Кој би сакале да ви
помогне и зошто?
5. Имате ли предлог за
иницијатива или идеја за
тоа со што би сакале да
започнете? Чија помош би
ви вила потребна?
Можни прашања за фокусните
групи за ученици по
имплементација на акцијата:
1. Колку активно бевте
вклучени? Во што бевте
најмногу вклучени?
2. Научивте ли нешто ново?
Како овој проект, според
вашето мислење, влијаеше
на вас и на вашите
врсници? Кои вештини,
ставови и знаења ги
развивте?
3. Во ваше мислење, кое е
влијанието на овој проект
врз училиштето?
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4. Мислите ли дека
проектните активности
им беа од полза на
корисниците? Ако да, на
кои начини? 		
5. Сѐ на сѐ, споделете ги
вашите впечатоци и
размислувања за развојот
на оваа и на слични
активности.

ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА:
Училиштето од
иднината

(Натпревар Сонувам
училиште, 2020 г.)

Ученик, 2-ра година стручно
училиште
Би можело ли да има училиште
што ќе се разликува од
денешното? Училиште каде што
учениците пристигнуваат среќни.
Училиште каде што вистински ќе
учиме нови нешта, ќе формираме
нови пријателства и ќе стекнеме
нови вештини. Би сакал да верувам
дека такво училиште навистина
може да постои, но гледајќи како
образовниот систем се нема
променето со децении, оваа надеж
полека ми избледува. Учениците
голем дел од времето го минуваат
на училиште, во учење и
изработка на домашните задачи,
што не им остава слободно време
за нештата што ги сакаат. Иако
секој е различен, нема место за
специјален третман во нашиот
образовен систем. Системот е

заснован на меморизирање, па
децата кои запомнуваат брзо и
лесно се сметаат за одлични и
паметни ученици, додека децата
на кои им е потребно подолго
време се сметаат за мрзеливи.
Креативноста и талентите
на децата се занемаруваат
а нивните лични мислења
се потиснуваат. Слушајте,
замолчете, седнете, сработете ја
задачата. Сепак, критиките нема
да ни помогнат, потребна ни е
промена.
За почеток, мислам дека
усните испити треба да се
укинат, или барем да се најават
на ученикот што ќе биде
испитан. Единствената причина
поради која испрашувањето
воопшто е прифатливо е за
учениците да се поттикнат
да учат континуирано, а не
само понекогаш. Во совршен
свет тоа би било добра идеја,
но во реалноста учениците
имаат премногу обврски за да
можат секој предмет да го учат
редоследно, така што мораме да
избираме што ни е приоритет.
Има и луѓе што страдаат од
анксиозност и кои едноставно
не можат да застанат и усно да
одговараат пред други, но нас
веќе добро ни е познат фактот
дека училиштето многу ретко
се грижи за менталното здравје
на учениците. Ако учениците
се пожалат за некој професор,
најчесто никој не презема ништо
околу тоа, а учениците се
окарактеризирани како мрзеливи,
поради што тие губат доверба во
надлежните.
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Мислам дека паузата за ручек
треба да трае подолго а изборот
на храна да е поголем, затоа што
општото здравје на учениците
сѐ уште е занемарена област.
Треба да имаме поголем избор на
воннаставни активности, повеќе
спортови, музика, креативност.
Треба да се воведе задолжителен
предмет по кој децата би учеле
да живеат независно, односно
да готват, да чистат, да
плаќаат сметки, како и да учат
политика и други важни нешта.
Спортската сала на училиштето
секогаш треба да биде отворена
за учениците, а не само за време
на часот по физичко. Така би
имале шанса да запознаеме повеќе
ученици од нашето училиште и да
бидеме поактивни.
За крај, мислам дека училиштата
би требало да прославуваат
повеќе празници, да ги декорираат
ходниците и да организираат
настани (што би биле предводени
од учениците). Училиштата
би биле многу пофини места со
подобра атмосфера, а учениците
би можеле да се ослободат од
стресот, да се забавуваат, да се
дружат и да ги покажат своите
таленти на другите ученици.
Училиштата ја занемаруваат
моќта на малите нешта што
можат да им го направат подобар
денот на учениците. Се надевам
дека училиштето од иднината
постои и дека не е во некоја
далечна, туку во блиска иднина.
Тоа ќе биде училиште во кое
учениците се среќни и стекнуваат
нови знаења.
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Воспоставете Ученички
акционен тим
Што е Ученички акционен тим?
Ученички акционен тим
(Австралиски младински истражен
центар, 2003 г.) е концепт развиен
во Австралија во 1998 година,
чија идеја оригинално беше
превенција на насилството и
деликвенцијата меѓу младите, а
подоцна оживеа во практиката
на многу училишта, поконкретно
во повисоките одделенија на
основните и пониските години на
средните училишта.
Подразбира група ученици
што работат заедно на реален
проблем присутен во локалната
заедница. Групата го истражува
проблемот и потоа развива
решенија: препораки или акции
што ги преземаат тие самите.
Основните принципи се:
• Активна улога на младите
во нивната заедница, како
составен дел на заедницата;
• Младите како истражувачи во
заедницата
• Младите прават нешто што е
важно и носи промена
• Поврзано е со учењето и
програмата во чии рамки ги
постигнуваат академските
цели.
Младите својата улога во тимот ја
гледаат како: значајна (она што
прават е важно за нив), креативна
(создаваат вистинска промена
во средината) и колаборативна
(работат заедно со врсниците,
наставниците и други).

Работниот процес
Пристапот со тимска работа не е
претходно дефинирана програма;
поконкретно претставува
пристап кон учењето и наставата,
адаптиран на околностите во
индивидуалните училишта и
заедници. Сепак, најчесто се
состои од овие 5 фази:
1. Првичен состанок и
вклучување (Форум 1),
2. Истражување (за што се
работи, што знаеме до сега?);
3. Состанок за споделување на
наученото од истражувањето
(Форум 2);
4. Фаза на акција (Што
ќе промениме? Што ќе
направиме?) и
5. Состанок за презентација на
извештајот за она што било
направено (Форум 3).

Дополнителни совети:
• Децата многу сакаат да
учат од своите врсници!
Дозволете децата да бидат
под менторство на врсници
со искуство стекнато
во активното учество.
Искуствата на врсниците
може да ги мотивираат и
поттикнат другите деца, како
и да им дадат конкретни
примери за тоа како и самите
можат да го сторат истото.

состаноци – важно е сите да
знаат што да очекуваат.
• Бидете подготвени да
дебатирате за идеите и
предлозите со децата што ќе
ги понудат тие идеи. Децата
се свесни дека не сите нивни
предлози и идеи може да се
спроведат, но важно е за тоа
да дискутирате со нив и да се
однесувате соодветно.
• КЛУЧНО! Внимавајте на
децата секогаш да им дадете
повратна информација
за нивното учество:
информирајте ги искрено
за она што се случило, која
одлука била донесена, итн.
• Дозволете им на децата да
се откажат од активностите,
проектите и учеството.
Почитувајте ја одлуката на
секое дете; учеството е право,
а не обврска.
• Проценете ги процесот,
формата и резултатите
од учеството на децата:
идентификувајте ги условите
што ова го олеснуваат, и оние
што го попречуваат.

• Обезбедете можност децата
да зборуваат и да се сретнат
со донесувачите на одлуки
(директори, општински
лидери, градоначалници,
префекти). Подгответе ги и
децата и возрасните за овие
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истражување

прва
средба

2-ра средба:
извештај од
истражување

ОД ДЕТСКА
ПЕРСПЕКТИВА:
Фокусни групи со
деца, истражување
во рамки на
проектот „Започни
ја промената“
(Ковачиќ, Бакета,
2020 г):

Совети и препораки од
учениците
Учениците веруваат дека
односот наставник – ученик би
бил подобар кога наставниците
би биле помалку формални. Тие
предлагаат во текот на учебната
година да се организираат средби
меѓу наставниците и учениците
за тие подобро да се запознаат,
така подобрувајќи ја заемната
комуникација.
Исто така, учениците предлагаат
промена на наставните
методи со тоа што тие би биле
поинтерактивни, атмосферата
би била атмосфера на учество,
а темата би била презентирана
колку што е можно поживописно.
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акција

3-та средба:
извештај од
акцијата

Тие би сакале повеќе да работат
со технологијата што ќе ја
користат во нивните идни
кариери.
Предлагаат часовите да траат
од 9.00 до 14.00 часот затоа што
им е полесно да станат малку
подоцна.
Сакаат да организираат
училница надвор во школскиот
двор за да ја интензивираат
имплементацијата на настава
надвор од училницата.
Предлагаат воведување на некаков
тип јавен превоз од железничката
станица до училиштето.
За време на летните месеци
многу им е жешко и би сакале
климатизирани училници.
Учениците би сакале повеќе да
разговараат со наставниците
независно од темата што треба
да ја опфатат, па предлагаат
организирање часови на кои би
можеле да ја реализираат таа
идеја.
Би сакале пристап до исхрана со
подобар нутритивен квалитет,
па затоа бараат кафетерија или
да имаат можност да одат до
продавница за време на одморот,
итн.

Учениците препорачуваат дека
наставниците треба подобро
да ги запознаат. Тие предлагаат
наставниците по секој предмет
да посветат еден или два часа
за едноставно да зборуваат со
учениците.
„Глас? Се разбира, децата
имаат глас. Но проблемот е
дека ние често немаме уши
за да ги слушнеме“.
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ЗА
ПРИРАЧНИКОТ
Овој прирачник беше развиен
во рамки на тригодишниот
меѓународен проект насловен
„Започни ја промената!“,
имплементиран во партнерство
со организации од Хрватска,
Португалија, Северна Македонија
и Белгија. Целта на овој
прирачник е да ги поттикне
училиштата, наставниците и
родителите да го поддржуваат и
признаваат гласот на учениците,
како и нивното активно
учество во училишниот живот
и нивната локална заедница.
Проектот особено нагласува дека
активното учество на децата го
преобразува балансот на моќта
меѓу децата и возрасните: наместо
хиерархиската структура на моќ
во која моќта ја држат возрасните,
учеството значи односи на моќ со
соработка засновани на дијалог,
преговори и соработување меѓу
децата и возрасните, со што би
биле загарантирани инклузијата
и прифаќањето на различностите
во училиштата.
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Важноста на оваа публикација
првенствено ја гледаме во
фактот што прво, учениците
беа интервјуирани во 2020
година, кога сите држави
доживеаја ненадејна промена во
образованието поради кризата
со КОВИД-19, а и затоа што
клучните заклучоци покажуваат
дека во овие времиња гласот
на младите уште помалку
беше слушнат, консултиран и
почитуван. Сметаме дека гласот
на учениците, т.е. перспективата
на учениците кон тие промени
се екстремно важни затоа
што овозможуваат да се земат
предвид и промените што може
да се имплементираат за да
се постигне повисоко ниво на
квалитет на наставниот процес
и благосостојба на учениците
при предизвиците од состојбата
со пандемијата. Така, авторите
одлучија на темата на гласот на
учениците да ѝ пристапат од
различни гледни точки: оние
на децата, на наставниците и
на експертите, па на тој начин
да обезбедат теоретска основа
и модели, примери за добри
практики, различни алатки
и инспиративни вежби за
саморефлексија.

Партнери на проектот
„Започни ја промената!“
Форум за слобода во
образованието, Хрватска

Основно училиште „Иван
Мештровиќ“ во Загреб, Хрватска

ИНОВА+ ИНОВАЦИСКИ УСЛУГИ,
Португалија

Група училишта „Хозе Естевао“,
Португалија

Македонски центар за граѓанско
образование, Северна Македонија
Државно средно училиште
„Никола Карев“ – Струмица,
Северна Македонија
Мрежа на центри за образовни
политики (НЕПЦ), Хрватска
СИРИУС Мрежа за политики за
образование на мигранти, Белгија

Повеќе за проектот и проектните
активности може да дознаете на
www.startthechange.net
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ЗА АВТОРИТЕ
Ана Муниврана е дипломиран
психолог, таа ја води Програмата
за развој на лични и социјални
компетенции и е еден од
обучувачите на Форумот за
слобода во образованието. Од
2001 година работи како психолог,
предавач и проектен менаџер
во областите на образованието,
здравството и младинските
политики. Таа е ко-автор и
уредник на прирачниците на
Форумот: „Од срце до срце –
Комуникациските модели како
алатки при медијација“ и „Можеме
да го решиме тоа! Разбирање
и справување со конфликти“.
Во рамки на различните
програми на форумот, таа ги
поддржува училиштата во
развојот на училишни проекти
за медијација и ментално здравје
и има имплементирано многу
обуки и проекти во областа на
комуникацијата, младинската
работа и справувањето со
конфликти. Таа е водечкиот
експерт на проектот „Започни ја
промената!“.
Јелена Перак е координатор
на училишните програми за
превенција во Форумот за
слобода во образованието. Има
дипломирано на катедрите за
Социологија и за Хрватски јазик и
литература на Универзитетскиот
центар за хрватски студии.
За време на нејзината работа
за Форумот за слобода во
образованието има управувано
серија проекти како и неколку
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работилници за деца и млади
од областа на толеранцијата,
еднаквоста и ненасилното
решавање конфликти. Има
сертификат за Tерапија на
реалноста и теорија на изборот на
Вилијам Гласер, во организација
на Европската асоцијација за
терапијата на реалноста (EART).
Вишња Павловиќ ја води
Програмата за волонтирање и
активно граѓанство и е обучувач
за медијација и развој на
волонтерството во училиштата
во Форумот за слобода во
образованието. Има повеќе
од десет години искуство во
создавање и имплементација
на образовни проекти,
младински проекти и обуки за
професионалци што работат
со младите. Има диплома за
Младинска работа полезна за
општеството од Универзитетот
„Јеншепинг“ во Шведска и
магистратура за Детски студии
на Универзитетот „Линшепинг“
во Шведска. Таа е во финалните
фази на обука за психотерапија со
Гешталт методата.

www.startthechange.net

