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1. Вовед 

Зошто го правиме ова? 

 

Целта на нашите “Wake Up” работилници, обуки и активности се младите Европејци да станат 
носители на промените за подобра Европа.   Ние сакаме да ги мотивираме и зајакнеме младите 
да ги промовират вредностите на демократијата, солидарноста и инклузијата низ Европа преку 
практичен начин. За до го правиме ова, младинските работиници и едукаторите треба да научаат 
поефективни начини  да стигнат до младите и адресират, да ги зајакнат нив и да ги прават 
заинтересирани да станат активни граѓани барем во нивната локална заедница.  Како резултат од 
нашите различни активности, младите луѓе ќе се вклучат и волунтират (барем во локално ниво), ќе 
ги воспостават нивните иницијативи или проекти, и да ги организират нивните локални 
работилници и активности. Надевајќи дека некои  од младите луѓе, кои учествуваат во 
работилниците и обуките, ќе станат врснички тренери и носители на промени.  Тие ќе достигнаат 
уште повеќе млади, кои сеуште не се вклучени во волонтерство, работа во заедницата или 
социјални/политички активности, па дури можаат да станат модел за другите. 

 

Ние мислиме дека е важно да се слушне гласот, мислењето и идеите на младите, да се земат  
сериозно и треба да имаат влијание. Тие треба да бидаат во можност да влијаат  и да ја 
обликуваат нивната околина и заедница.   

 

Нашите “Wake UP” работилници, обуки и активности треба да го рефлектираат ова, и затоа сите 
тие треба да ги следаат нашите “Златни правила на Wake Up”! Некои од тие можаат да изгледаат 
eдноставни и oчигледни, но осигурувајте да ги земате во предвид. 
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2. “Златните правила” на Wake UP! 

 
Правило бр.1: “Зајакнете” ги младите луѓе и поздравувајте го активното учество! 
Охрабрувајте ги сите учесници да придонесуваат и активно да учествуваат: секој е потребен. Не 
само неколку поединици, но целата група е одговорна за успехот, добрата атмосфера и 
резултатите на работат во група.  
Зајакнувањето во практика (не само во теорија) значи да ги сретнеме младите луѓе лице в лице. 
Слушајте, покажете интерес, и пред се сфатете ги сериозно: препознајте ги и ценете го нивното 
искуство и перспепктиви. Дајте им многу можности да придонесуват со идеи, и во планирањето и 
донесувањето на одлкуи во нивните активности. Младите луѓе очекуваат да бидаат третирани 
чуствително и со почит. Не ги потсмејувате или понижувате младите учесници и избегнувајте ги 
стереотипите. Ова исто така значи прифаќање и  препознавње на активните учесници, кои можаат 
да се мешаат во вашиот оригинален работен план. И дозволете им на вклучените млади луѓе, 
особено на врсничките едукатори, да имаат сопственост во напредокот на работата. 
Зајакнувањето и нудење на можности на учесниците исто така значи ранливите учесници да не се 
третират како жртви.  Контрапродуктивно е да се биде претерано заштитнички настроен, 
туку треба да се најде вистинскиот баланс помеѓу поддршката и самопомошта, помеѓу 
поставување на лимити и поттикување на активизам. 
Зајакнувањето опишува процес на охрабрување на другите луѓе да стекнат поголема доверба, 
особено да се чуствуват способни да го контролират нивниот живот и и да ги барат нивните права.  
На нив мора да им се дозволи да придонесуваат и “да поседуваат” одлуки кои се однесуваат на 
нивниот живот. Затоа е важно да се зајакнат компетенците за учење (како на пример 
управувањето со времето и знаењето) на младите луѓе и да ги промовираме нивните кометенци 
за решавање на проблемите. Со цел да ги поддржиме нив да веруваат во себе и во нивните 
способности и да бидаат во можност да променат нешто за добро, исто така е многу корисно да се 
развијаат стратеги за надминување на негативните модели и самосожалување.  

 

Правило бр.2 Вашата содржина за учење треба да биде “базирана во пракса” 
Сите содржини треба да бидаат базирани во (потенцијално) вистинско животно искуство на 
младите луѓе. Тие треба да бидаат во можност да ги применат “научените лекции” и нивното ново 
стекнато знаење во практичен начин, и да ги постават лесно во практика. Ова можа да се 
реализира преку дозволување на младите луѓе сами да планират и имплементират  
проект/активноста, преку користење на вистински студии на случај или методи како раскажување 
на приказни.  

 

Правило бр.3 Промоција на учењето засновано врз интереси 
Земејте ги во предвид интересите на учесниците и имајте го фокусот на учесниците:  Разговарајте 
со младите луѓе, прво стигнете до нив, слушајте ги активно и планирајте соодветно. Соберете ги 
очекувањата на младите учесници на почетокот. Дајте им збор за она што е важно за нив, затоа 
што на крајот, вашата активност/работилница треба да обезбеди ориентација и решение за 
реални проблеми или интереси. 

 

 



	

 

 

 
This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  5 / 78 

Правило бр.4 Дозволете самостојно учење  
Дозволете им на учениците да го водат својот пат: дајте им можности да преземат иницијативи, со 
или без поддршка или водство од другите. Учениците треба да ја преземат сопственоста на своето 
учење и да одлучат што и како ќе научат. 

 

Правило бр.5 Саморефлексијата и биографската работа се важни 
Рефлексивното учење ги вклучува младите луѓе да размислуваат за тоа што го научиле и искусиле, 
поврзувајќи ги “научените лекции” во нивниот сопствен живот и да извлечат значење од нив. 
За да се подобри овој процес, важно е да се опфаќаат и активности за рефлектирање, како на пример 

употреба на рефлективни дневници, дискусија во група или само евалуација. 

Како што нашето минато и животната приказна не формира нас, биографската работа може да биде 

корисна во обуките/работилниците или активностите. Разбирањето на нивното сопствено биографија, им 

овозможува на младите луѓе да развијаат нови стратеги и нови можности во нивниот живот. Биографијата 

има силно влијание во процесот на учење и практиките, и преку биографската работа младите луѓе можаат 

да научаат како да раководаат со нивното сегашаност и иднина на креативен начин. Биографската работа 

може да биде корисна за да се одбележи како учењето има позитивно влијание во вашиот вистински 

живот и како е поврзано со тоа.  

 

Правило бр.6 Користете што повеќе интерактивни методи  

Вие учите подобро ако се вклучете активно. Заради тоа, учесниците треба да се вклучат и работат 
за себе (индивидуално или работа во група). Поканете ги учениците да придонесуват, прашувајте 
прашања во текот на вашата презентација. Прашајте за фидбек и користете што повеќе 
интерактивни методи (на пример, мапирање на идеи во групи, “брејнсторминг” и игри. 

 

Правило бр.7 Учењето од искуство е практичното учење  
Со цел младите луѓе да научаат и развијаат, тие имаат потреба за повеќе можности да ги пробаат 
работите,  да се тестираат себеси, да доживеаат успех и да се забавуваат. Затоа дозволете им го 
практичното учење, да експериментираат, да ги пробаат работите, да употребаат методи како 
игра на улоги или игри за симулација (на пример model UN). 

 

Правило бр.8 Работете кооперативно и колаборативно  

Вие треба да поттикнете позитивна групна атмосфера и  ефикасно да го управувате групната 
динамика. Една од главните цели на вашата обука/работилница/акивност треба да биде 
развивањето на способностите на младите луѓе за градење и управување на личните и 
социјалните односи. Затоа, осигурувајте дека сите учесници се вклучени, способни се да 
придонесуваат, и дека секој се слуша активно од сите. Поставете јасни правила, кои се договорени 
од учесниците. Користете методи како дискусија во група, заедничко рефлектирање и собирање 
на повратна информација (фидбек). 

 

Правило бр.9 Користете лесен јазик 

Со цел да ве разбераат и следаат лесно, употребувајте eдноставен јазик и зборови. Ова не значи 
дека вие треба да ги поедноставите работите, но да се изразувате себеси на поедноставен јазик. 
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Употребувајте кратки реченици и употребувајте само термини кои се лесно разбирливи од вашата 
публика.  

 

Правило бр.10 Користете позитивен јазик  

Користете позитивни зборови и позитивeн став додека зборувате. Користењето на позитивен 
јазик има тенденција да помогне да се прикаже лицето со кое зборувате како веродостојно и 
почитуван.  
Не бидете пресудни во тоа што го велите, и зборувајте со почит за луѓето што се вклучени и за 
нивната култура, вера и идеали. Споменувајте ги нивните силни страни и нивните позитивни 
ставови и придонесувања. Ако сакате да стигнете одредена цел, опишувајте ги очекуваните 
резултати на позитивен начин (дека ќе биде подобро, дека луѓето ќе направаат и размислуваат 
различно). Креирајте “визија” на позитивните резултати и ефектите на умот на луѓето. 
Позитивниот јазик исто така го подобрува комуникацијата, ја намалува одбраната и затоа ги 
намалува конфликтите. 

 

Правило бр.11 Фокусирајте на позитивните и силните страни на младите луѓе  
Фокусирајте на силните страни, способностите и знањето на младите луѓе, а не во нивните 
дефицити и во тоа што им недостасува. Промовирајте позитивен поглед на младите кон другите 
членови на заедницата или колегите и предизвикувајте ги негативните погледи или стереотипи за 
младите.Во вашите работилници/обуки или активности, потрудете се да идентификувате што 
младите прават добро или какви лични ресурси имаат. Ако нашите лекции ги идентификуваат  
овие “силни страни”, младите ученици можаат да се идентификуваат подобро со научените 
лекции.  

 

Правило бр.12 Грешките се добродојдени! 
Создавајте атмосфера каде младите луѓе придонесуваат без ризикот дека можаат да бидаат 
исмејувани, доколку рекоа нешто “погрешно”. Oсобено младите луѓе се сензитивни затоа како се 
перцептираат и затоа се обидуваат да ги избегнуваат грешките. Овој страв од неуспех и грешка 
може да ги спречи за понатаму да се развиваат.  
Натерајте да разберат дека грешките се дел од процесот на учење. Преку грешките, вие ги научите 
највредните лекции во животот. Трикот е да се фокусирате во тоа што научивте од грешките и 
како да се подобрите од тоа. 

 

Правило бр.13 Најдете нови начини и нови места за учење  
Оставајќи го зоната на комфортот – значи вашата обична средина-се нудаат многу можности за 
учење. На пример “одењето надвор” или учеството во отворени активности (како на пример. 
теренска посета, симулација, практиканство) им помагаа на младите да го рушаат дистанцијата од 
теоретската темата.  
Да се биде „надвор од  вашата вообичаената кутија“ ви покажува различна перспектива на една 
тема и ви помага да видите, како одредени работи влијаат врз вашето живот и животот на 
другите. 
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Правило бр.14 Бидете автентични  
Обучувачите/едукаторите кои имаат автентичен стил на учење се примени по позитивно од 
учениците. Тие се перцептират како по достапни, по страсни, по внимателни, способни и паметни. 
Тие покажуваат желба да споделат детали од нивниот живот, да кажуваат лични приказни, да се 
шегуваат и да ги признават нивните грешки. Но ова “само-откривање” не треба да биде 
ограничено: бидете свесни за вашата улога, ситуацијата и вашите ученици. Не треба да бидете 
многу лични и да споделите детали од вашиот живот кои не се соодветни. И што е најважно: не 
“играјте улога” или да станете пријател со младите луѓе, обидувајќи се да бидете оддлична 
личност. Ова е тоа што тие дефинитивно не го сакаат.  
 
Правило бр. 15 Изградете доверба и бидете сигурни 
Како обучувач/едукатор вие сте еден важен пример: обезбедете позитивен, доверлив однос 
развиен помеѓу вас и младите луѓе. Придржувајте се до ветувањата и утврдените правила и не 
злоупотребувајте ја довербата на младите луѓе. Бидете искрени со нив. 

 

Правило бр.16 Дадете насоки 

Имајте план пред да почнете со работилница/обука или активноста. Ако не знаете зошто го 
правите, најверојатно нема да успете да го водите. Вие треба да го знаете правецот, за да можаат 
другите да ве следаат и разбираат. Учениците треба да ги разбираат методите, содржината и 
контекстот. Затоа, секогаш зборувајте јасно и објаснете од почетокот: што правите и зошто? Каков 
ќе биде процесот? Што очекувате од другите? Обајснете ги основните принципи и заедничките 
вредности (на пример не е прифатено дискриминацијата). Но, вие треба да бидете пример, и да 
ги живеете принципите и вредностите што ги проповедите. 

Поставете јасни правила и договор од учесниците. Треба да бидете во можност да поставите 
лимити и да спречувате злоупотреба на демократијата и зајакнувањето. 

 

Правило бр.17 Промовирајте еднакви права и можности и побарајте почит и фер игра 
Секој учесник има право и треба да биде охрабруван да учествува во вашата 
работилница/обука/активноста без оглед на индивидуалната способност, социо-економската 
ситуација, етникумот, пол или некој друг фактор. Ова значи дека тие што се одговорни мора да 
планират да ги прилагодаат индивидуалнит разлики и способности, нудејќи широк спектар на 
активности и прилагодување на активностите за да се обезбеди вклучување на сите. По потреба, 
активностите треба да се модифицираат за да им се дозволи на сите учесници можноста за 
целосно вклучување  за да можаат да научаат и да се развијаат. 
Вие треба да бидете сигурни дека правичноста, почитот, фер играта и инклузијата се основните 
правила. Прво: вие треба да го практикувате тоа што го проповедате, вие мора да бидете пример 
за правичноста, да го третирате секој учесник со почит, и да го опфатете секој. Корисно е да ги 
поставете основните правила во почетокот на вашата работилница/обука/активност, кои ги 
рефлектираат овие вредности и осигурувајте тие да бидаат применувани. 

 

Правило бр.18 Креирајте поддржувачка, пожелувачка и безбедна околина 
Креирајте поддржувачка, пожелувачка и безбедна околина која поттикнува отворена дискусија и 
им дозволува на младите луѓе слобода и можност да бидаат вклучени на флексибилен начин кој 
што одговара на нив.  
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Младите луѓе мора да се чуствуваат физички и социјални безбедни кога тие учествуваат. 
Обезбедувањето на младите опфаќа неколку области вклучувајќи и: 
а) Физичката околина: 
Проверете дали објектите, опремата, техниката се на добра состојба и сигурни за користење. 
Обезбедете достапност на безбедна и соодвета опрема. Бидете свесни за временските услови, 
ако имплементирате активности во отворено. 
b)  социјалната околина  
Бидете свесни за сите различни односи помеѓу учесниците, обочувачите/едукаторите. Осигурете 
се дека младите се однесуваат едни со други со почит и правичност. Учесниците треба да 
чуствуваат дека е безбедна околина, каде почитот, фер играта и инкулзијата се нормална 
практика.  
c) Емоционална околина 
Размислете за различните потреби на младите луѓе и поддржете ги како што е потребно. Пречете 
било каква форма на злоупотреба или малтретирање и промовирајте позитивни чуства кон 
поединците. 
Ако имате учесници од ранливите групи, треба да посветите посебно внимание на нивните 
специфични потреби, да се подготвите соодветно и да добиете стручна помош ако е потребно. 

 

Правило бр. 19 Бидете “во моментот” и флексибилен 
Се разбира дека вие како обочувач / едукатор треба да обезбедите некаква форма на структура и 
да имате јасна визија за тоа што сакате да постигнете. Но, бидете флексибилни во умот и 
постапувајте: очекувајте ги неочекуваните, толерирајте ги промените доколку е потребно, решете 
ги проблемите креативно, ако работите не излегуваат така како што сте ги планирале и бидете 
отворени за вистинските потреби и идеи на вашите ученици. 

 

Правило бр.20  Направете вашата содржина да изгледа секси  
Ако е можно, визуелизирајте ја содржината за учење. Користете ги социјалните медиуми, слики, 
филмови, видеа, слики и аудиo записи. Но, проверете прво, дали е тоа ажурирана уметност кај 
младите. Ако е можно, дозволете вашите учесници сами да произведат таква визуелизација, на 
пр. со производство на слика, видео, пост и слично. 

 

Правило 21 Помалку е повеќе! (Less is more) 

Држете се кратко и eдноставно. Подобро е да се справите со една тема во длабочина отколку да 
третирате пет теми само површно. 

И, исто така, сите воведи треба да бидат кратки: 15 минути „предниот влез“ треба да биде 
максимум. После секој вовед, дајте им на учесниците можност да придонесуваар, да дискутираат, 
да ги применуваат и самите да бидат активни. 

 

Правило бр.22 Koристете ги вмрежувањата како ресурси 
Ако поставите WakeUP! работилница / обука / активност работете заедно со младите луѓе, но и со 
училиштата, младинските центри, родителите, старателите, професионалците, невладините 
организации и сл. релевантни за темата која сакате да ја третирате. Колку повеќе е поврзано со 
локалната заедница, толку подобро ќе биде влијанието. За да го сторите тоа, важно е да ја 
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познавате вашата заедница. Идентификувајте ги потенцијалните поддржувачи на вашиот план и 
работа и изградете своја сопствена мрежа. 
Но, исто така, научете ги  младите  за предностите на вмрежувањето и како да градат и држаат 
мрежи. Добрите вештини за вмрежување ќе ги зајакнат младите и ќе отворат нови и повеќе 
ресурси за идните активности! 

 

Правило бр. 23 Забавувајте се! 
Ако учењето е забавно, тоа ќе биде поефективно. Забавувањето во текот на учењето ги задржува 
учениците по мотивирани, тие се чувствуваат подобро, можат да ги задржат информациите 
подобро и се подготвени да испробаат нови работи. Затоа, проверете дали вие и вашите ученици 
се забавувате! 
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3. Воспоставување на основните правила во едукативниот процес 

Зошто, кога и како? 

Воспоставувањето на основните правила со учесниците е секогаш многу важно, но и предизвик за 
фасилитаторот/воспитувачот. Но, е неопходен преуслов за да се обезбеди реализација на 
едукативните цели и резултатите од учењето, и да се создаде средина на инклузија и почит за 
сите придонеси и придонесувачи. 

Oсновните правила треба да се воспоставаат во правата сесија на работилницата, иделано после 
активноста “запознавање едни ссо други”, така што сите ќе бидаат порелаксирани и поотворени 
за соработка едни со други. При промовирање на вредностите на активно учество и 
демократизација на процесот на учење, исто така е важно да се постават правилата во согласност 
со демократските принципи, односно се препорачува да се преговараат  со учесниците за 
основните правила. Сепак, треба да се напомене дека секоја организација која обезбедува 
простор или обука може да постави основни правила во однос на логистиката на обуката и 
третманот на просторот во кој се одвива обука. Учесниците на обуките и фасилитаторот / 
воспитувачот се главно одговорни за правилата што се однесуваат на групната динамика, нивните 
придонеси и очекувања. 

 

Поради ова што споменавме погоре, многу неформални едукатори воспоставуваат правила за 
групна динамика заедно со учесниците - тие не наметнуваат правила со пристап од горе надолу. 
Бидејќи може да се претпостави дека учесниците во неформални едукации се мотивирани да 
учествуваат и да стекнат нешто за личен раст и развој, исто така се претпоставува дека тие се 
подготвени да работат заедно за да постигнат работно опкружување кое одговара на потребите 
на сите учесници. Како и да е, фасилитаторот треба да ги потсети учесниците зошто ваква 
практика е важна: да се обезбеди дискусиите да бидат расположени и страствени без да се 
спуштаат во аргументација, да се осигури дека се слушаат сите, да се обезбеди учесниците да 
работат заедно за поголемо разбирање, отколку да се придонесува за разделени парчиња и да 
постигнете резултати од учење. Дополнителен поттик за воспоставување основни правила заедно 
со учесниците е дека практиката честопати покажа дека учесниците се повеќе подготвени да се 
придржуваат кон правилата што тие  ги создадоа. Треба да се напомене дека ваквите правила се 
применуваат еднакво за сите – учесниците и фацилитаторот / воспитувачот. 

 

Во зависност од времетрањето на обуката, поставувањето на правилата може да биде само еден 
дел од воведната сесија, но во случај на подолга (повеќедневна) обука, целата сесија може да се 
посвети на поставување на правилата. Во овој случај, поставувањето на правилата може да се 
направи преку групна работа, со користење на разни активности. Важно е да се идентификуваат 
правилата што се релевантни за дадениот контекст. Затоа, пред да ги поставите правилата, 
размислете за тоа што може да биде релевантно за возраста на учесниците, темата на обука, 
времетраењето итн. 

 

Правилата можаат да се утврдат со различни методи, но ние ги претставуваме некои што можаат 
да се користат во многу ситуации1: 

                                                        
1 https://www.cmu.edu/teaching/solveproblem/strat-dontparticipate/groundrules.pdf 
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1. Замолете ги учесниците да размислат за најдобрите групни дискусии за кои тие биле дел и да 
размислуват  за тоа што ги направило овие дискусии толку задоволувачки. 

2. Замолете ги учесниците да размислат за најлошите групни дискусии во кои учествуваа и да 
размислуваат за тоа што ги направи овие дискусии толку незадоволителни. 

3. За секоја од идентификуваните позитивни карактеристики, замолете ги учесниците да 
предложат три работи што групата би можела да ги направи за да се осигури дека овие 
карактеристики се присутни. 

4. За секоја од идентификуваните негативни карактеристики, замолете ги учесниците да 
предложат три работи што групата може да ги направи за да се осигури дека овие карактеристики 
не се присутни. 

5. Користете предлози на учесниците за да подготвите збир на основни правила на кои сите се 
согласувате, и дистрибуирајте ги писмено. 

6. Периодично, замолете ја групата да размисли дали функсионоираат основните правила 
утврдени на почетокот на образованието и да направат прилагодувања по потреба. 

 

Иако фасилитаторот / воспотувачот ќе ги охрабри учесниците да размислуваат за правилата, тие 
самите треба да предложат некои, особено ако сметаат дека некои важни правила сè уште 
недостасуваат. Поради оваа причина, потребно е да се размисли пред образованието кои правила 
се најважни за она што фацилитаторот / воспитувачот се обидува да го постигне за време на 
едукативниот процес и за неговиот / нејзиниот стил на фацилитирање / воспитување. Дури и кога 
предлагаат правило, фасилитаторот / едукаторот треба да се обиде да го достигне прашањето на 
учесниците што мислат за потенцијален проблем и дали можат да дојдат до правило што ќе го 
спречи тоа. Исто така, препорачливо е правилата да бидат напишани со позитивен тон, на пример 
- наместо „да не зборувате додека другите зборуваат“, може да се претвори како „почитувајте го 
правото на едни со други да изразуваат мислења“. Исто така, важно е да се дискутира однапред 
дека фасилитаторот / наставникот ќе отвори дискусија во случај учесниците да не ги почитуваат 
правилата и дека дискусијата може да биде иницирана и од учесниците. 

 

Некои примери на основни правила за кои можете да размислите, се2: 

• Побарајте појаснување ако сте збунети 

• Не прекинувајте еден друг  

• Предизвикајте се меѓусебно, но сторете го тоа со почит. 

• Критикувајте ја идејата, а не човекот 

• Не понудувајте мислења без придружни докази. 

• Избегнувајте понижување (дури и хумористични) 

• Преземете одговорност за квалитетот на дискусијата. 

• Изградете ги коментарите на едни со други; работа кон заедничко разбирање. 

• Секогаш имајте ја вашата книга / забелешки пред вас. 

• Не монополизирајте ја дискусијата. 

• Зборувајте од сопственото искуство, без да генерализирате. 
                                                        
2 https://www.cmu.edu/teaching/solveproblem/strat-dontparticipate/groundrules.pdf 
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• Ако сте навредени од нешто што е кажано за време на дискусијата, кажете го веднаш. 

• Сметајте  за се што било кажано во класа како строго доверливо. 

• Целата група е одговорна за почитување на правилата – и фасилитаторот и учесниците 

 

Иако секој учесник е одговорен за сопственото однесување, важно е фасилитаторот / наставникот 
да биде модел и да делува како пример, особено затоа што е можно во ситуација кога некои 
учесници ги кршат правилата тоа ќе биде задача на олеснувачот / наставникот да го донесе тоа на 
внимание. 

 

Исто така е важно да се реагира навремено, доколку се прекршат правилата. Во такви моменти, 
неопходно е и фасилитаторот / наставникот и учесниците да запомнат дека правилата се 
направени демократски и дека целата група учествувала во нивното создавање. Младиот 
фасилитатор / наставник мора да знае дека негова задача не е да инволвира дисциплина, туку да 
отвори простор за дискусија за потенцијално кршење во групна дискусија, со што ќе биде само 
модератор. Притоа, од суштинско значење е тој да има вештини за активно слушање, но исто така 
и наметливо и ненасилна комуникација за да може навремено да обрне внимание за 
прекршувањата на правилата. Исто така, важно е фасилитаторот / наставникот да биде вистински 
отворен за повторна проценка на правилата и правилата што не придонесуваат може да се 
изменат преку групен консензус. Така, важно е да не се спроведуваат правила строго и цврсто, 
бидејќи не е вистински демократска и не е во согласност со вредностите на проектот. 

 

И запомнете...  

Не плашете се да научите од грешките. Ова е само една од многуте теми што треба да ги има 
предвид еден млад фасилитатор / наставник. Во ред е ако сè не е се совршено за прв пат. 
Подеднакво, ако сè оди добро, не занемарувајте да се подготвите за следниот тренинг, бидејќи 
секоја група е различна и бара различно ниво на вашите вештини за фасилитирање. 

 

Литература 
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4. Ризици – Специфични работи што треба да се земаат во предвид-
Потенцијални стапици 

Врсничката едукација  е пристап кој може да се користи многу успешно, особено со една млада 
целна група и за чувствителни теми, бидејќи целната група може подобро да се идентификува со 
своите врсници и полесно им е да поставуваат прашања и да излезат од нивната школка. Поради 
оваа поврзаност со целната група, важно е да се едуцираат врснички едукатори за ризиците од 
настава со врсници и да се разјаснат, каде се границите на овој формат. 

 

Врсничкиот едукатор 

Потенцијален ризик е недоволно познавање на темата / педагошките пристапи што можат да 
предизвикаат недоверба кај учениците. За да може да се работи корисно со врсниците, се бара 
целосно да се разбере педагошкиот концепт и да се прифати како што е, но во исто време, да 
остане флексибилен. Во овој контекст, недостаток на вештини за фасилитирање е дополнителен 
ризик. Вештините за офасилитирање  не само што ја вклучуваат можноста за пренесување знаење 
на врсниците, туку се изразуваат и со (продуктивна) импровизација или моделирање на 
ефективни техники за испрашување со цел да се продлабочат знаењата на учениците за темите и 
да одговорат на нивните потреби. 

 

Во овој контекст, методите што се користат при обука секогаш треба да бидат поврзани со јасен 
вид за тоа што да се постигне со нив. Ризикот е дека врсничките едукатори навистина се свесни за 
придобивките од едукативниот процес да станат поинтерактивни, но не се доволно искусни за да 
изберат соодветен метод за постигнување на потребните реултати. Може да се препорача обука 
на педагошки методи што ја спроведуваат искусни професионалци од областа, како и да се 
практикуваат обуки за тестови за надгледување. 

 

Кога се занимавате со чувствителни теми и целна група што можеби биле погодени од негативни 
искуства, ризикот е декаврсничкиот едукатор е неискусен во справувањето со конфликтите. Затоа, 
потребна е сеопфатна обука за да може да совладате тешки ситуации. Меѓутоа, ако се забележи 
дека однесување е неприфатливо, на пр. насилство, или дека ученикот се бори со проблеми со 
менталното здравје, обуката мора да се откаже за засегнатите ученици и тие да бидат упатени на 
друга (психолошка) услуга. 

 

Можноста да се прават грешки е друга стапица што може да има негативно влијание врз младите 
луѓе, затоа е многу важно да се гледаат грешките како начин на учење и развој, а не да се 
шегуваат со луѓето што прават грешки. Ова ќе им помогне на младите луѓе да градат самодоверба. 
Исто така, не е одговорност на врсничкиот едукатор да знае сè, туку да им поставува прашања 
назад на учениците и да ги умее поврзаните дискусии. Младите треба да ја согледаат 
атмосферата на училницата како физички и емоционално безбедено, за да можат слободно да 
учествуваат. 
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Учениците 

Користените методи на учење се веројатно нови за учениците, што на почетокот можат да бидат 
збунувачки. Ова не мора да доведе до проблем, но од врсничките едукатори се бара да ги 
подготват учениците за обуката, да ја објаснат методологијата и што се очекува и од врсничкиот 
едукатор и од учениците. Ова исто така вклучува промена на нивниот став на учење, што доведува 
до следната потенцијална стапица, специфична, дека „приемниот“ став за учење се смета за 
„заеднички“ став за учење од страна на учениците. Во овој контекст, се препорачува да се покаже 
трпеливост, да се зајакне самодовербата на учениците, да се однесуваат според нивните интереси 
и потребите за учење кога станува збор за избор на соодветен материјал за учење и редовно да ги 
мотивираат. За некои ученици, прво треба да се практикува подготвеноста да преземат 
одговорност за сопственото учење и за целите на заедничката група. 

 

Добриот однос помеѓу врсничкиот едукатор и учениците се клучни за успехот. Во овој контекст се 
потребни и вештини за да се оспособат учениците да бидат активни и да зборуваат, или да 
обезбедат и да добијат соодветна повратна информација. Може да биде корисно да се работи 
заедно во тимови од двајца врснички едукатори за да се искористи различен стил на учење, 
искуства и знаење во обуката. Тим со луѓе од различно етничко потекло исто така може да биде 
корисен. 

 

Дури и ако групната динамика е позитивна, процесот детално се објаснува и учениците се 
запознаваат со нови методи, може да се случи некои од нив едноставно да не биде мотивиран 
(свесно или несвесно) да учествуваа во работилници, заради нивното (негативно) претходно 
искуство или заради некои лични проблеми со кои дојдоа на обука. Затоа, неопходно е да се 
следат учениците и да се поттикнат оние што се помалку активни со разговор со нив за време на 
паузите, да им даваат едноставни задачи и создавање на безбедно опкружување. Меѓутоа, ако 
ученикот продолжува да сигнализира недостаток на интерес и е тешко да се мотивира, може да 
биде поуспешно (исто така и за другите ученици) да не претерува. 

 

Поголем ризик што може да се појави за време на обуката е учениците да го злоупотребуваат 
процесот на демократизација, т.е. директните сесии во неповрзана насока, да ги истражуваат 
сопствените интереси и да ја игнорираат главната тема. Ова може да се спречи со поставување 
јасни правила, или дури и со пишување на сопствени правила во соработка со целата група на 
почетокот на едукацијата. Тоа и треба да ги оспособи поединците да учествуваат и да го споделат 
своето искуство, но исто така да спречат некој поединец да го преземе целиот процес. Ако има 
јасни правила, врсничкиот едукатор не треба да се двоуми да ја потсети групата за нив. 

 

Со цел подобро да се разбере отпорот на ученикот, младите врснички едукатори можат да ги 
истакнат можните фактори кои можат да влијаат врз способноста на младите луѓе да учествуваат 
целосно во учењето и затоа да препорачуваат стратегии за минимизирање или отстранување на 
бариерите за учество. Кога се случи нешто неочекувано и / или ученикот сака да го напушти 
обуката без завршување, важно е да се најде атмосфера на взаемна доверба, како и сегашни и 
флексибилни решенија кои имаат корист и за двете. 
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Сепак, целосното прифаќање на обуките кај учениците можеби не е достапно. Некои од 
учениците сакаат претходно дефинирана програма со „признат“ степен, бидејќи целта на многу 
ученици е успешна квалификација која помага да се добие работа. Признавањето на 
компетенциите стекнати преку алтернативен вид обука е доста тешко да се направи бидејќи не се 
обезбедени стандардни тестови. Така, за ученик кој би сакал да се регистрира за класичен систем 
во иднина, можеби е малку предизвик да се добие валидацијата. 

 

Покрај околината за учење што ја создава врснилкиот едукатор, и просторијата каде ќе се одржи 
обуката треба да биде добро подготвена. Ризик во овој контекст е несоодветна просторија за 
обука, со недоволен простор за интерактивни методи, простор во кој учениците на обуката не 
можат да се поделат во групи, или просторија која е премногу формална и не поттикнува 
креативност. Просторијата треба да има дневна светлина, лесен пристап до санитарните опреми и 
место за дружење за време на паузите. Ако овие карактеристики не се дадени, тоа може да има 
пречки за активното учество на учениците. Дополнителен ризик е дека избраниот простор не е 
опремен со основните технички предуслови за интерактивни работилници или потребната 
опрема не може да се купи. Ова може да се спречи со претходно планирање на потребната 
техника (заедно со процесот на планирање на обуката). Ако просторијата не е соодветна за обука, 
но нема алтернатива (на пр. Заради капацитетите на организацијата), активностите за обука треба 
соодветно да се прилагодат. 
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5. Организациска инфраструктура 

Организациската инфраструктура зависи од големината на институцијата и од темата и од 
ситуационата поставеност на обуката. Малите институции може дa посакаат друга инфраструктура 
и простор за обуката како поголемите орагнизации. 

 

По општо: Проектите со висок степен на фокус на учесниците значат поголем напор преку развој 
на концепти, консултации, поддршка и обезбедување ресурси, што доведува до заклучок дека за 
спроведување на обуки во организациите е потребно дополнително време. Колку дополнително 
време е потребно зависи од опсегот на спроведување на обуки (изолирани активности, делумно 
или цела структура). 

 

Инфраструктура: Просториите, каде што се одржуваат обуки, треба да бидат лесни достапни (на 
пр. со јавен превоз) и да понудат доволно физички простор и соодветни услови за практикување 
на само-насочено учење (на пр., доволен број на функсионални компјутери и комуникациска 
средина на седење каде што учениците можаат да гледаат едни со други). Треба да има доволен 
број на соби, кои се опремени на начин што различните групи за учење можат да ги користат, 
одделни и заедно. Одговорните едукатори треба да имаат свои канцеларии близу до студиските 
простории со цел брзо да ги препознаат и спроведат потребните корекции или понатамошни 
случувања. Учениците треба да се чувствуваат удобно во просториите за обука. Мерките за нивно 
примање може да бидат вклучени во концептот на форматите на обуките. На пр. учениците имаат 
имиња на своите проекти како „знаци на компанијата“ или можност за развој на веб-страница за 
нивната проектна група. Исто така, треба да бидат достапни дополнителни ресурси, како 
заеднички простории кантина. Да се земат предвид индивидуалните времиња на учење на 
ученицие, продолжените часови на отворање, барем за некои простории, на пр. се препорачуваа 
библиотеката. 

 

За помалите групи и поиндивидуална обука фокусот може да биде повеќе на просторната 
ситуација што овозможува хоризонтална атмосфера за дискусија. Ова значи да се напушти 
традиционалната училница со своите хиерархиски структури. 

 

Ресурси: 

Најважниот ресурс се квалификувани вработени. Дополнителен напор за спроведување на 
форматите на обуки бара да се ангажираат дополнителен персонал (на пр. Хонорарни ангажман) 
за одреден временски период. Задачите, одговорностите и работното време на постојниот 
персонал, на пр. административниот персонал може да биде продолжен за одреден временски 
период и / или задачите и одговорностите можат да бидат прераспределени со цел да се соберат 
новите барања. 

 

Со оглед на факторите како дополнителен персонал, опрема и други ресурси потребни за 
спроведување на обуки во организации, ќе биде потребно финансиско финансирање. За да се 
„тестира“ пристапот, се препорачува да се дизајнира одреден проект и да се учествува на јавни 
тендери за аплицирање за национални или меѓународни фондови. Ваквите полиња на тестирање 
нудат можности за подобрување, бидејќи не секој проект може да успее за прв пат. За 
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(долгорочно) спроведување на обуки, препорачливо е искуствата од овие експерименти да се 
пренесат во други домени на организацијата. Ако обуките треба да бидат трајно спроведени 
последователно, финансиските ресурси можат да се зголемат преку специфични грантови за 
поддршка и обезбедување одржливост на форматите на обуките. 

 

Кога станува збор за индивидуална биографска работа, интерперсоналното ниво е најважниот 
фактор. Конкретно, ова значи дека не треба да има лична зависност и дека во случај на 
интерперсонални предизвици помеѓу тренерот и ученикот, се препорачува промена на тренер. 
Инструктори со слична културна и верска припадност како учесниците се во позиција каде што ќе 
имаат целосно различно влијание од една со друга етничка припадност. 

 

Материјал: Постоечкиот материјал сè уште може да се користи. На учениците треба да им се даде 
можност да позајмуваат и да однесат дома одреден материјал. Покрај доволнен број на 
функционални компјутери, можноста за печатење електронски материјал треба да ја даде и 
институцијата. Во зависност од видот на курсот, треба да се купат специфични материјали, на пр. 
специфичен софтвер. 
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6. Wake UP! Педагошки пристапи  

6.1. Интерактивно и кооперативно учење 
 Јас и другите - Зајакнување 

 

Aпстракт – Главни карактеристики на пристапот – Клучни зборови 

Интерактивното и кооперативно учење се базираат во идејата дека учесниците ќе бидаат во 
можност да откријат и да разбираат комплексни концепти, ако тие имаат шанса да зборуваат за 
тоа што го учаат.  Резултатите од многубројните истражувања покажуваат дека тие што имаат 
можност да научаат на овој начин, учаат побрзо и полесно, и дека стекантото знаење научено 
преку овој процес го памтаат подолгу.   

Иако овие две концепти претставуваат две пристапи кои промовираат слични вредности и 
принципи, тие сепак имаат некои разлики. Заради ова, потребно е да се дефинираат концептите 
на интерактивно и кооперативно учење. 

 

Интерактивното учење е пристап кој ги мотивира учениците да комуницираат едни со други и со 
содржината. Наместо да седнаат во нивните клупи како пасивни сунѓери подготвени да го 
апсорбираат материјалот, со интерактивниот пристап, учениците се дел од наставата. Тоа 
најчесто се случува преку интеракција наставник-ученик; интеракција ученик-ученик, употреба на 
аудио, визуелни, видео; практични демонстрации и вежби. Ова значи дека и 
фасилататорот/наставникот и ученикот се одговорни за квалитетот на едукацијата- и за да се 
случи ова, просторот за активен придонес и интеракција мора да го обезбеди фасилитаторот / 
наставникот.  

 

Корпоративно учење се роди како одговор за конкурентското учење,која понекогаш дава 
одлични резултати на учесниците кои постигнуваат одредено ниво на успех, но истовремено ги 
демотивира дел на учесниците кои не успеваат. Во кооперативното учење, успехот е заеднички и 
затоа дејствува мотивирачки за сите вклучени. Важно е да се потенцира дека во кооперативното 
учење особено внимание треба да им се посвети на динамиката на групата – дали е задачата 
соодветна и дали ги мотивира сите учесници да придонесуваат, дали секој член на групата има 
своја задача, дали се сите поеднакво вклучени, дали се јасни улогите во групите и кој е одговорен 
да ги утврди и слично. 

 

Ако го сумираме, филозофијата која стои зад методологијата на интерактивното и 
кооперативното учење е тоа дека учесниците треба да го напуштат процесот чуствувајќи се 
зајакнати со нови знаења, вештини и пристапи, да знаат како да соработуваат, да решаваат 
конфликти  и продуктивно да работат во тим. 

 

Спефични видови на интерактивно и кооперативно учење можаат да се најдаат и во другите 
поглави на овој прирачник, како сценарио и искуствено учење, учење на отворено и друго. 
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Meтоди погодни за пристапот – Meтодолошки опис – Алатки за примерок 

Овој водич за интерактивно и кооперативно учење пред се подразбира свесност за потребата за 
активирање на учесниците и да се осигурува нивното активно вклучување во процесот на учење. 
Ова подразбира промена од традицоналното учење каде единствениот одговорен за процесот на 
учење е наставникот и учениците се само пасивни примачи на информацијата. Во интерактивното 
и кооперативното учење, фацилитаторот/наставникот подготвува активности кои ќе ги вклучуват 
учесниците со содржината и едни со други. 

 

Одговорност е на фацилитаторот/наставникот да го води процесот на учење-да дава јасни 
упатства, конзистетен и автентичен во неговата/нејзината работа, да ги пренесе своите знаења и 
вештини, да ги следи и почитува индивидуалните и групните потреби и навистина да ги мотивира 
и активно да ги вклучи учесниците. За да бидаат сите вклучени, одговорност на 
фацилитаторот/наставникот е да има јасна слика на очекувањата на учесниците. Треба да биде 
најмалку една кратка активност која ќе ги мапира очекувањата кои потоа можаат да бидаат 
инкорорирани во работилницата. Но, важно е да се напомене дека учесниците исто така се 
одговорни за нивното активно вклучување, да поставуваат прашања, да бидаат отворени за 
интеракција со дргугите и за само рефлексија и за крајниот резултат од учењето. 

 

Во кооперативното учење, индивидите бараат резултати кои се корисни за нив, но исто така се 
корисни и за сите другите членови на групата. Важно е да се разбере дека групата е зависна од 
секој нејзин член и дека сите го создаваат она што го нарекуваме “групната динамика”. Тоа значи 
дека целите на учење се многу погодени со мотивација и ентузијазм на секој поединечен член на 
групата.  

 

За ова можеме да читаме во Johnson & Johnson, кои раскажуваат за 5 основни компоненти на 
корпоративното учење.  

 

1) Позитивна меѓузависност - ситуација во која членовите на групата сметаат дека се меѓусебно 
поврзани на начин на кој не можат да успеат ако сите не успеат 

2) Индивидуална и групна одговорност - Секој член е одговорен да придонесе со тоа што ќе го 
извршува својот дел од групната работа, но исто така и со тоа што ќе ги поттикне другите членови 
да го сторат своето. 

3) Промовирање на интеракција - членовите споделуваат ресурси и помагаат, поддржуваат, ги 
охрабруваат и ги фалат напорите на едни на други за учење. 

4) Интерперсонални и мали групни вештини - Да се работи во групи е посложено од 
конкурентско или индивидуалистичко учење, сите членови треба да знаат како да обезбедат 
ефикасно лидерство, донесување одлуки, градење доверба, комуникација и управување со 
конфликти и да бидат мотивирани да  користат предусловни вештини. 

5) Групна обработка –Членовите на групата дискутираат за нивната работа, корисните и 
бескорисните активности, однесувањата што се добордојдени или што треба да се променат. Со 
други зборови, тие го анализираат процесот и редовно комуницираат за тоа.  

 

Понатаму, интерактивното и коперативното учење може и (треба) да се искористи за 
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демократизација на процесот на обука и активното вклучување на сите учесници во 
интеркативните методи, и преку нив во разбирањето на основните принципи и вредностите на 
демократијата -  како што е потребата за активно учество, толеранција, инклузивност, 
вреднување на различностите, правичност, одговорност, недискриминација, солидарност, 
дијалог и лични слободи. За да функционира коперативното учење, учесниците треба да научаат 
некои специфични вештини, како што се активно слушење, да даваат добри објаснувања, да се 
вклучаат едни со други во активностите да бидаат толерантни и итн.  

 

Ако го сумираме, филозофијата која стои зад методологијата на интерактивното и 
колаборативното учење е тоа дека учесниците треба да го напуштат процесот чуствувајќи се 
зајакнати со нови знаења, вештини и пристапи, да знаат како да соработуваат, да решаваат 
конфликти  и продуктивно да работат во тим. 

 

Методите на интерактивното и коперативното учење можаат да бидаат поделени во 
интерактивни стратеги за учење, индивидулани активности на учениците, заеднички 
активности на учениците, активности на ученици во  интерактивни игри. Овде се неколку 
методи, деталите на кои можете да  ги пребарувате во интернет (линкот вклучен во референци) 

 

Интерактивни стратеги за учење: Мисли, спрарување и споделување, надоаѓањето на генијални 
идеи, сесија на зуи.  

Индивидуални активности на учениците: излезни прашања, проверка на заблуда, заокружете го 
прашањето, прашај го победникот; 

Заеднички активности на учениците: соработувај-сподели-повтори, наставник и студент, 
мудрост од другиот, оптимист/песимист, заеднички преглед на пишуваната задача. 

Активности на ученици во групи: соработувај-сподели-повтори, наставник и студент, мудрост од 
другиот, оптимист/песимист, заеднички преглед на пишуваната задача. 

Интерактивни игри: крстозбор, сложувалка, Кој/што сум јас? 

 

Oрганизациска инфраструктура (Времетраење, Инфраструктура, Ресурси, Потребни 
материјали) 

Времетраењето на сесиите треба да биде од 45 минути до 2 часа максимум.  Бројни студии 
покажаа дека концентрацијата на студенти (во овој случај - учениците) се намалува по 15 минути 
предавања. Заради ова причина, сесијата треба да биде организирана на интерактивен начин, 
земајќи ја во предвид методологијата наведена во ова упатство.  

 

Просторијата каде ќе го одржуваате обука мора да ги има основната техничка опрема како 
компјутер и проектот, но во исто време ова техничка опрема не е основата за обуката.  
Просторијата исто така мора да има доволно простор за да им овозможи на учесниците да 
работат на нивните индивидуални или групни задачи во приватноста. Исто така добро е да 
размислите како ќе бидаат поставени клупите или дали воопшто се потребни, бидејќи клупите 
можаат да создават бариери помеѓу учесниците и фасилитаторот / наставникот - тоа е причината 
зошто сè повеќе фасилитатори / наставници избираат да седат / застануваат во круг, заедно со 
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нивните учесници. На тој начин, едукацијата/ обуката е поинклузивно и просторот е охрабрува 
дијалог. 

 

Но, треба да се напомене дека процесот на учење може (а понекогаш и - треба) да се одвива 
надвор од конвенционалните простории за обуки. Повеќе за тоа можете да прочитате во 
поглавјето обука на отворено.  

 

Поопшта упатство е дека околината мора да биде прилагодена според потребите на учениците / 
студентите / учесниците, а конкретната „мерка“ мора да се преземе за секоја околина и секоја од 
целните групи поединечно. 

 

Oпрема како хартија, флипчарт, стикер хартија, пенкали во различни бои и различни други 
материјали ќе бидаат потребни за обезбедување на простор за креативно изразување и 
можноста за импровизација во зависнот од потребите на учесниците. 

 

Ризици – Специфични работи што треба да се земаат во предвид – Потенцијални стапици 

Ризиците во организирање на интерактивни и кооперативни работилници се разновидни.  

 

Фацилитаторот/наставникот– еден од ризиците за фацилитаторот/натсавникот е нивното 
недоволно познавање на темата што може да предизвикува недоверба кај учесниците. Тоа исто 
така спречува (продуктивно) импровизација и одговара на потребите на учесниците. Исто така, 
ризик може да биде тоа што наставникот нема доволни вештини за процесот на фацилирање-
тој/таа нема доволни вештини да ги мотивира учесниците да бидаат активни и да зборуваат, или 
да обезбедаат и добиваат соодветна повратна информација. Овие проблеми можат да се спречат 
со тоа што двајца фасилитатори / наставници работат заедно, комбинирајќи го знаењето и 
искуството.  

 

Исто така, голем ризик е фасилитаторот / воспитувачот да користи креативни методи на работа 
без јасна визија што сака да постигне со нив - овој ризик е особено изразен кај младиот 
фасилитатор / воспитувач кои се свесни за потребата да го направат воспитно-образовниот 
процес интерактивен, но не се доволно искусни да изберат соодветен метод за постигнување на 
потребните исходи. Ова може да се спречи со планирање на какво било обука / образование со 
поставување на соодветни исходи и знаејќи дека методите треба да се изберат после тоа. 

 

Просторијата – ризик може да биде и несодветната просторија за обука, преполна и со 
недоволен простор за интерактивни методи, простор каде учесниците не можаат да бидаат 
поделени во групи, или просторија која е многу формална и не поттикнува креативност. 
Просторија која нема дневна светлина, лесен пристап до санитарните oпреми, простор за 
здружење во текот на паузите. Сите овие карактеристики можаат да ги спречуваат учесниците од 
активното учество. 

Ова може да се спречи со размислување за тоа што ви треба од просторијата уште од процесот на 
креирње и планирање на обуката. Ако не сте ја виделе просторијата пред обуката, осигурувајте 
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да го пробате и видите се со цел да да можете да ги правете потребите промени во просторијата 
и во курикулата. 

 

Учесниците - некои учесници можеби не се навикнати на интерактивно и кооперативно учење, 
можеби се навикнати на традиционалното предавање и заради тоа би можеле да бидат 
дезориентирани во - што е за нив - нова ситуација. Исто така, може да се случи учесниците 
едноставно да не се мотивирани (свесно или несвесно) да учествуваат на работилници заради 
нивното (негативно) претходно искуство или заради некои лични проблеми со кои дојдоа на 
обука / едукација. 

Ова може да се спречи од фацилитаторот / воспитувачот, кој го подготвува учесник за тоа што 
следува, ја објаснува методологијата и што се очекува и од фацилитаторите / воспитувачите и од 
учесниците. Исто така, неопходно е да се следат учесниците и да се поттикнат оние што се 
помалку активни - разговарајте со нив за време на паузите, дајте им едноставни задачи, обидете 
се да создадете безбедна околина - но не заборавајте да не претерувате и да го направите 
целиот процес уште постресен. 

 

Еден од поголемите ризици е учесниците да го злоупотребуваат процесот на демократизација, 
односно да ги насочуваат сесиите во неповрзана насока, да ги истражуваат сопствените интереси 
и да ја игнорираат главната тема, да го попречуваат процесот не само за фацилитаторот / 
воспитувачот, туку и за сите учесници . Ова може да се спречи со поставување јасни правила, или 
дури и со пишување на сопствени правила во соработка со целата група на почетокот на обуката. 
Овој пакет треба да ги поттикне поединците да учествуваат и да го споделат своето искуство, но 
исто така да спречат некоја личност да го преземе целиот процес. Ако има јасни правила, 
фасилитаторот / воспитувачот не треба да се двоуми да ја потсети групата со нив, водејќи сметка 
некој поединец да не се чувствува издвоен. 

 

Ресурси - ризиците се недоволни фонди  за материјалите за работилницата. Дополнителен ризик 
е неможноста да се опреми избраниот простор со основните технички предуслови за 
интерактивни работилници или неможноста за изнајмување на потребната опрема. Најдобар 
начин да го спречите тоа да се случи е да започнете да планирате напред, да си дадете време да 
постапувате соодветно ако се појават предизвици. 

 

Проценка на применетите методи – како да се измерат – факторите на успех 

Проценката на применетите методи може да се направи со наблудување на индикатори 
специфични за интерактивно и кооперативно учење, поврзани со групната динамика и можност 
за активно учество во атмосфера каде што се добредојдени добрите можности и различностите. 
Проценката треба да биде иницирана од фасилитаторот / воспитувачот, но да се изврши и од 
фасилитаторот / воспитувачот  и од учесниците. 

 

Исто така, треба да се напомене дека проценката се врши  континуирано, систематско следење, 
проверка и собирање на податоци, што укажува на тоа како студентите се приближуваат кон 
посакуваните / очекуваните цели и задачи утврдени во наставните програми. Ова може да се 
направи на различни начини - усно, писмено, набудување на психомоторни активности, 
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пишување трудови, есеи, итн .; и во различни фази на обуката/едукацијата, формално оценување 
може да се одржи на почетокот (контролни прашања, но исто така и мапирање на очекувања) и 
на крајот (евалуација на процесот, добивање податоци споредливи со контролни прашања). 
Неформалното оценување може да се направи со наблудување на процесот за време на обука / 
едукацијата и собирање повратна информација. 
 
Иако учениците во училиштата честопати ја идентификуваат проценката со оценките што им 
покажуваат колку е успешен нивниот процес на учење, во неформалното образование 
проценката на методите е информација која е примарна корисна за наставниците и креаторите 
на курикулумите. 

 

 

Специфични препораки за млади врснички едукатори   

Започнете ја вашата обука / едукација со објаснување на методологијата , и со тоа што ќе ги 
прашате учесниците за нивните очекувања (не заборавајте да ги вклучите потоа). 

Користете ги придобивките од iнтернет - има многу информации за интерактивно и соработка за 
учење и овие информации се подостапни од било кога. 

 

Разберете дека методот е само начин за постигнување на посакуваниот исход - многу млади 
фацилитатори/ воспитувачи се целосно посветени на осмислување креативни и забавни методи 
без да размислуваат за тоа што сакаат да постигнат со нив. 

 

Одвојте извесно време за да испланирате како да ги вклучите сите членови на групата во 
кооперативното учење - нема ништо магично за ставање на учесниците во групи. Учесниците 
можат да се натпреваруваат со соиграчи, можат да работат индивидуално во рамките на една 
група, или тие можат вистински да соработуваат со колегите. Тоа зависи од фацилирањето. 

 

Бидете подготвени за учесници кои не знаат како да реагираат во интерактивни околности 
заради нивното неискуство - секогаш подготвувајте детални упатства и размислете како можете 
да ги доставете најефикасно. 

 

Подгответе ги сите потребни материјали за вашето едукација/ обука / работилница еден ден 
пред да се одржи. 

 

За време на паузите, поврзете се со учесниците - оставете простор за неформален разговор за 
време на кој учесниците ќе можат да се поврзат со вас, што може да има позитивен ефект врз 
целото образование. 

Секогаш оставајте дополнително време за идеи и прашања на учесниците; ако некоја активност 
сопира низ временскиот рок; проценка; итн., Но, во исто време е паметно да се подготват 
дополнителни активности ако работилницата заврши предвреме. 
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6.2. Самостојно учење 
 Младите ученици упатуваат свои патеки  

 

Aпстраткт – Клучни карактеристики на пристапот – Клучни зборови 

Самоуправуваното учење значи дека младите луѓе го зазематт процесот на учење во свои раце. 
Важно е дека тие сакаат да го сторат тоа и дека знаат како да го сторат тоа. Тие го планираат, го 
спроведуваат и потоа сами го проверуваат. Ова значи дека тие се одговорни за тоа. Во 
самоуправуваното учење важно е да знаете како да поставите цели за учење за себе и да ги 
испланирате неопходните чекори за учење. Исто така, потребни се вештини за учење (напор, 
управување со времето и работите што веќе ги знаете) и да го проверите процесот на учење. Кога 
младите стануваат се повеќе и само-инструктори на учење на улогата на наставникот се менува, 
покажувајќи им на начинот како да го направат тоа. Оваа улога е значајна бидејќи фокусот е 
насочен кон ученикот: Дајте им вештини за учење како што се повторување, сумирање, 
истакнување, проверка итн, а исто така и вештини за организирање на учење, употреба на паузи, 
стратегии за учење итн. Исто така мотивација на младите луѓе е многу важна.3  

Организацијата во која се одвива СУУ исто така има важен дел да го направи успешен за сите 
вклучени. Обезбедува позитивна атмосфера за учење и структури како флексибилни модули за 
учење, планирање на лично време, простор за групна или проектна работа, како и соодветни 
капацитети и опрема. Самоуправуваното учење е различно од курсевите за да се добие 
квалификација, но може да донесе многу придобивки. Наместо да користите тест прашања, може 
да се мери со различни начини за зголемување на внатрешната мотивација и само-рефлексија 
(на пример Пеер или самооценување, следење на достигнувањето на индивидуалните цели за 
учење. 

 

Методи погодни за пристапот – Методолошки пристап – Алатки за примерок 

Самоуправуваното учење (СУУ) им дава на младите повеќе самоопределување. Тоа е различно 
во споредба со традиционалните наставни методи во однос на целите на учењето, времето, 
местото, содржината на учењето, методите на учење и партнерите за учење; успехот во учењето, 
исто така, треба да се процени. Самоуправуваното учење треба да се развива чекор по чекор, не 
може да се бара. За да ги подготвите младите луѓе да развиваат самоуправно учење, проверете 
дали се одржува одредена количина на насока. 

Главната поента во СУУ е променливата улога на наставникот. Таа се развива од режија кон 
водечка, поддршка и олеснувачка. Младите сè повеќе стануваат само-инструктори и добиваат 
можност да ја преземат контролата врз нивното учење. Им покажувате дополнителни образовни 
чекори и на тој начин го контролирате истото. Обезбедете неколку понуди за учење (во врска со 
интересот и перформансите) и младите луѓе можат да го направат својот избор што да користат. 
Во самоуправно учење тие работат во различни социјални форми како индивидуа, партнер или 
групна работа. Резултатите се презентирани, дискутирани, рефлектирани и ревидирани. Обидот 
за учење зависи од вашата убеденост и подготвеноста на младите луѓе. Самоуправуваното учење 
треба да биде оправдано и добро подготвено во материјални и задачи за учење. Поставете јасни 
правила за самоуправно учење и подобрете го преку редовни повратни информации.  

                                                        
3 https://infopool.univie.ac.at/startseite/universitaeres-lehren-lernen/selbstgesteuertes-lernen/#c322856 

https://infopool.univie.ac.at/startseite/universitaeres-lehren-lernen/selbstgesteuertes-lernen/#c322856


	

 

 

 
This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  26 / 78 

Проверете ја биографијата (учење) за да дознаете веќе постојните компетенции и вештини и како 
тие можат да се користат. Младите можат да ги анализираат своите позитивни и негативни 
искуства за учење и улогите што ги играле во минатото; обајцата често имаат голем ефект врз 
тековното учење. Погледнете ги младите луѓе против позадината на нивната (учење) биографија. 
Можете да го дознаете нивниот потенцијал и исто така да објасните отпор или блокирање на 
однесувањето. Учењето мора да се однесува на минатите искуства од животот и занимањето, 
бидејќи новите знаења се поврзани со постојното знаење. Но, учењето исто така треба да се 
фокусира на иднината. Новите знаења даваат поголема професионална компетентност и 
отвораат нови можности. Означување интереси за учење и идентификување на целите на 
обуките помага да се развијат индивидуални (т.е. биографски) разумни перспективи.4 

СУУ значи не само учење поврзано со содржината, туку и „компетентност за учење“. Ова значи 
дека младите можат да организираат свои процеси на учење со цел да добијат повеќе знаења. 
Станува збор и за можноста сами да си поставуваат цели за учење, да преземат контрола врз 
начините на учење, да ги организираат основните услови на учење на само-режија (на пр, 
времиња и локации на учење) и да ги проверат резултатите од учењето. Ако младите се 
одговорни за нивниот процес на учење, тие можат подобро да го искористат својот потенцијал за 
учење за да го насочат и да го организираат. Мора да прифатите млади како зрели и одговорни 
возрасни и всушност да им предадете делови од одговорноста за процесот на учење.5 

 

Принципи за промовирање на компетентност за учење: 
 

• Објаснете ги методите и процесите на учење експлицитно за да им покажете на младите 

луѓе дека не само резултатите се важни. 

• Да се запознаат младите за своите стратегии за учење, учењето треба да биде предмет на 

настава. 

• Младите треба да ја разберат важноста и вредноста на нивното знаење и вештини. 

• Разговарајте за трансферот и генерализацијата на учењето. Младите треба да знаат во кои 

нови ситуации може да се применат содржините за учење. 

• Стратегии за учење редовно се практикуваат во рамките на наставните предмети. 

• Класите се дизајнирани така што младите можат да изберат свои методи на учење. 

• Одговорноста за учење е чекор по чекор им се пренесува на младите.6 

 

Учеството е најважно за успешна реализација на СУУ. Колку повеќе млади знаат за релевантни 
услови, фактори, можности и ограничувања, толку повеќе тие обично сакаат да учествуваат. 
Фокусот на учеството е тесно поврзан со транспарентноста и интеракцијата. Потребно е младите 
да учествуваат во авто-насочена транспарентност на учењето (разбирање на ситуацијата за учење 
/ обука во врска со организацијата, содржината, методите и медиумите) е неопходно. За 

                                                        
4 Project Learn Empowerment (2006). Guidelines 
5 Ibid. 
6Studienseminar Koblenz (2017). Selbstgesteuertes Lernen: Methoden zur Förderung der Schülerselbsttätigkeit im Unterricht einsetzen. 
http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gy-ko/Wahlmodule_16-
18/2017.03.20_Selbstgesteuertes_Lernen/01_Selbstgesteuertes_Lernen__ppt_.pdf 

http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gy-ko/Wahlmodule_16-18/2017.03.20_Selbstgesteuertes_Lernen/01_Selbstgesteuertes_Lernen__ppt_.pdf
http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gy-ko/Wahlmodule_16-18/2017.03.20_Selbstgesteuertes_Lernen/01_Selbstgesteuertes_Lernen__ppt_.pdf
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давателите на обука е доста голем предизвик да се отворат полиња на интерактивно учество 
бидејќи оваа интеракција помеѓу младите луѓе и наставниците бара отвореност и на 
институционално ниво. 

Покрај транспарентноста, на СУУ му треба одредена отвореност кон процесот. Можете да ги 
видите резултатите од процесот на различен начин од, на пример, во затворено наставни 
програми каде целите се дефинирани однапред. Земете професионален преглед на процесот за 
да откриете дека има повеќе стимулации за учење отколку со претходно планирани можности за 
учење. Овие стимулации доаѓаат од учениците, се развиваат во социјални ситуации и 
најверојатно одговараат на интереси и потреби кои се важни во тој момент. Концептите отворени 
за процес можат да бидат многу голем предизвик за сите кои се вклучени, така што основните 
димензии за ориентација мора да бидат достапни и резултатите од процесот мора да бидат 
транспарентни. 
 
Постои уште еден фактор со фокус на учениците: Ориентација на (учење) интересите на младите 
луѓе. Овие интереси се почетна точка за одлучување за наставните методи и содржини. На 
дефиницијата на индивидуалните цели најпрво му треба обележување и формулирање на 
разумни интереси; ова е исто така важно за поставување и / или зачувување на мотивацијата.7 

 

Алатки за СУУ: 

 Алатки за (само-) размислување и развој на цели: на пр. дневник за учење, обука за цели, 

портфолија, методи на биографија за учење 

 Алатки за колективно размислување на индивидуалните и колективните процеси на 

учење: на пр. конференција за учење, оценување од врсници и повратни информации 

 Медиуми и материјали за самоуправно учење: на пр. базен на извори на учење, мрежни 

платформи, курсеви преку интернет и портали, библиотека 

 Алатки за проценка на резултатите од учењето во социјалниот амбиент: на пр. повратни 

информации и техничка рефлексија, евалуација на учењето и опсегот на обука, 

самоевалуација, договори за учење 

 Можно ориентирани можности за консултации, на пр. консултации за учење, тренинг, 

менторство 

Флексибилни времиња на учење, места, разновидност на стилови и методи на учење, на пр. 
времиња на само-учење, групи за самоорганизирање, работа на случаи, работа на проекти8 

 

Oрганизациски препораки (Времетраење,инфраструктура, ресурси, потребни материјали) 

Во проектите кои се фокусирани многу на учесниците, се вложуваат повеќе напори за развој на 
концепти, консултации, поддршка и обезбедување ресурси. Затоа, спроведувањето на СУУво 
организациите бара дополнително време. Колку дополнително време е потребно зависи од 

                                                        
7 Project Learn Empowerment (2006). Guidelines 
8 Project Learn Empowerment (2006). Guidelines 
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степенот на примена на СУУ (изолирани активности, секако делумно или целата структура). 

 

Инфраструктура: Местото каде што се одржува СУУ треба да биде лесно достапно (на пр. Со јавен 
превоз) и да понуди доволно физички простор и соодветни услови за самостојно учење (на 
пример доволно компјутерски персонални компјутери и комуникациски аранжман за седење 
каде младите можат да видат едни со други). Треба да има доволно простории со опрема што 
различните групи за учење можат да ја користат, одделат и заедно. Исто така, треба да имате 
свои канцеларии близу до студиските простории за да можете брзо да ги препознаете и 
имплементирате потребните корекции или понатамошни случувања. 

Младите треба да се чувствуваат удобно во поставките за обука. Мерките за нивно примање 
можат да бидат вклучени во концептот на СУУ формати. На пример, младите ги именуваат своите 
проекти како „знаци на компанијата“ или имаат можност да развиваат веб-страница за нивната 
проектна група. Исто така, треба да има дополнителен простор како вообичаени области и 
кантина. За да бидете сигурни дека младите можат да имаат индивидуално време на учење 
подолго работно време, барем за некои простории како библиотека, се препорачуваат.  

 

Извори: Најважниот ресурс се квалификувани вработени. Започнувајќи со формати СУУ, 
неопходно е да се регрутираат дополнителен персонал (на пример хонорарци) за одреден 
временски период. За да одговараат на новите барања, задачите, одговорностите и работното 
време на веќе постојниот (на пример административен) персонал можат да бидат продолжени за 
одреден временски период. Можеби тие исто така можат да бидат прераспределени. 

За дополнителен персонал, опрема и други ресурси потребни за спроведување на СУУ во 
организациите, ќе биде потребно финансиско финансирање. За да се „тестира“ пристапот, се 
препорачува да се дизајнира одреден проект и да учествува на јавни тендери за аплицирање за 
национални или меѓународни фондови. Тестовите како овој нудат можности за подобрување, 
бидејќи не секој проект може да успее на прв пат. За (долгорочно) спроведување на СУУ, 
препорачливо е искуствата од овие експерименти да се пренесат во други оддели на 
организацијата. Ако СУУ треба да се спроведува трајно потоа, финансиските ресурси можат да се 
зголемат преку специфични грантови за поддршка и обезбедување одржливост на форматите 
СУУ.  

 

Материјал: Постоечки материјал може да се користи. На младите треба да им се даде можност 
да позајмуваат и да однесат дома одреден материјал. Покрај доволно компјутерски персонални 
компјутери, можноста за печатење електронски материјал треба да ја даде и институцијата. Во 
зависност од видот на курсот, треба да се купат специфични материјали, на пример специфичен 
софтвер.9 

 

Ризици – Специфични работи што треба да се земат во предвид – Потенцијални стапици 

Помислете на неколку критични точки кога се спроведува СУУ. За вас може да постои ризик дека 
дизајнирањето на формат СУУ не е применливо или да доведе до недоразбирања. Осигурете се 

                                                        
9 Himmel, W. (1999). Institutionelle Rahmenbedingungen für selbstgesteuertes Lernen. In: S. Dietrich, E. Fuchs-Brüninghoff (Eds.), Selbstgesteuertes 

Lernen Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur (pp. 89-108). Frankfurt am Main: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. http://www.die-
bonn.de/esprid/dokumente/doc-1999/dietrich99_01.pdf 
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дека младите можат јасно да го разберат кога аплицирате СУУ. Објаснете го концептот на 
адекватен начин и исто така што се очекува да направат младите луѓе. Ова вклучува промена на 
нивниот став за учење, што доведува до следната потенцијална стапица: младите сметаат за 
„приемчив“ став за учење како на „обичен“ став. Покажете трпеливост ако тоа се случи, 
охрабрете ја самодовербата на учениците, упатете се на нивните интереси и потребите за учење 
кога треба да изберат соодветни материјали за учење и редовно да ги мотивираат, на пример со 
давање повратна информација.10 

Младите луѓе понекогаш мора прво да ја практикуваат волјата да се запознаат со сопственото 
однесување, да преземат одговорност за сопственото учење и за целите на заедничката група. 
Поставете индивидуални планови за учење или договори за нивно поддршка. Овие вклучуваат 
образовни цели, образовни модули според нив и придружни права и обврски на ученикот, 
наставникот и организацијата. Разговарајте детално за овие планови и развијте ги заедно. Кога ќе 
се случи нешто неочекувано или треба да се направат промени, важно е да се најде атмосфера на 
взаемна доверба. Во овој случај најдете тековни и флексибилни решенија кои имаат корист и од 
двете.  

Целосното прифаќање на младите не може да биде секогаш достапно. Некои од нив 
претпочитаат претходно дефинирана програма со „признат“ степен. Целта засновано натамошно 
образование е поврзано со многу неизвесности и многу млади имаат цел да добијат успешна 
квалификација која помага да се добие работа. 

 

СУУ не треба да се смета како изолирана акција без да се поврзе со основната понуда во рамките 
на организацијата; ова може да биде пречка за препознавање на нејзината можност за промени. 
Комуникацијата на сите организациони нивоа, вклучително и сите вклучени актери, поддржува 
прифаќање на формат СУУ. Воведувањето делови од СУУ во основната понуда може да има 
интегративен ефект и да промовира професионална размена помеѓу образовниот и 
административниот персонал.11 

 

Проценка на применетите методи – како да се измерат – факторите на успех 

Обично се смета дека наставникот треба да ја мери работата на младите. Овој вид на мерење 
секако има своја цел, на пример за завршен испит со цел да се добие сертификат. Но, постојат и 
други начини на мерење за кои можете да се согласите. Самостојноста и проценката на 
врсниците се дополнителни опции што треба да се користат во СУУ. Овие видови на мерење не 
можат да се користат само за фактичко знаење, туку и за околностите, во кои младите учат и 
стратегиите што ги користат. Изведете го мерното чувствително за да стане дел од учење. Ова 
дава поголема мотивација и го поддржува идниот напредок на младите. Изберете две или три 
полиња за ученикот да работи и да се подобри ако настапот е слаб. Ова е подобар начин отколку 
да се истакне секоја грешка, бидејќи ова може да биде демотивирачко. Уверете се дека младите 
ги знаат главните области на кои им треба подобрување и, исто така, зошто треба да учат повеќе 

                                                        
10 Studienseminar Koblenz (2017). Selbstgesteuertes Lernen: Methoden zur Förderung der Schülerselbsttätigkeit im Unterricht einsetzen. 

http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gy-ko/Wahlmodule_16-
18/2017.03.20_Selbstgesteuertes_Lernen/01_Selbstgesteuertes_Lernen__ppt_.pdf 
11 Himmel, W. (1999). Institutionelle Rahmenbedingungen für selbstgesteuertes Lernen. In: S. Dietrich, E. Fuchs-Brüninghoff (Eds.), Selbstgesteuertes 

Lernen Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur (pp. 89-108). Frankfurt am Main: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. http://www.die-
bonn.de/esprid/dokumente/doc-1999/dietrich99_01.pdf 

http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gy-ko/Wahlmodule_16-18/2017.03.20_Selbstgesteuertes_Lernen/01_Selbstgesteuertes_Lernen__ppt_.pdf
http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gy-ko/Wahlmodule_16-18/2017.03.20_Selbstgesteuertes_Lernen/01_Selbstgesteuertes_Lernen__ppt_.pdf
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и како тоа ќе биде добро за нивната идна работа. Истакнете позитивни работи во исто време.  

Ако некоја задача или работно парче е добро завршена, лесно е да се измери, но не толку лесно 
да се дадат писмени или вербални повратни информации. 

 

Секогаш објаснувајте му на ученикот зошто тој / тој го добил тоа мерење. Младите треба да 
бидат информирани какви се стандардите за да знаат како можат да се обидат да им 
одговараат.12 

Индивидуалните акциони планови се еден начин да се измери СУУ; тие обезбедуваат 
достигнување на целите и овозможуваат мерење на факторите. Тие вклучуваат индивидуални 
цели за учење, временска рамка, потребни ресурси итн. Поставете цели и активности за развој со 
моделот SMART13 може да биде добра основа да се категоризираат критериуми за возбудливост. 
Користете ги рубриките како друга опција за самоевалуација.  

Рубриката е алатка што ги насочува младите луѓе да го оценат нивниот исход. Алатката се состои 
од три дела: Скалата, димензиите и дескрипторите. Скалата го опишува степенот, до кој ученикот 
ги исполнил очекувањата на курсот. Димензиите (на пр. Теми) ги опишуваат излезните 
критериуми. Дескрипторите го рефлектираат конкретното ниво на исходот на ученикот во 
одредени критериуми. Со рубриките, може да се постават јасни цели помеѓу ученикот и 
воспитувачот. Младите можат да разберат што значи добар резултат на едно поле и како можат 
да го достигнат тоа. Рубриките може да се користат како основа за самооценување и повратни 
информации. Тие помагаат да се направат појасни, пообјективни и потранспарентни оценките за 
излез.14      

Оценувањето од врсници е корисен метод за да им се даде на младите конструктивни повратни 
информации во врска со работна задача, индивидуални перформанси и сл. Тоа е предност за нив 
затоа што добиваат со различни гледишта и предлози за подобрување на сопствената работа. 
Исто така, вклучува само-рефлексија бидејќи не постои погрешно или правилно, но различни 
влезови што може да се земат предвид или не. 

 

Специфични препораки за млади врснички едукатори  

За врснички едукатор кој е активно вклучен во СУУ, постојат две страни на улогата: наставникот и 
врсникот. Како воспитувач, вие сте олеснувач за учење користејќи образовни ставови и 
дидактички пристап. Вашата само-концепција може да има ефекти врз работата и културата на 
учење на целата група. „Live“принципите на СУУ и групата е подготвена да користи СУУ. Вашата 
подготвеност да се вклучите во развојот на нови пристапи за учење и да го модифицирате 
сопствениот став обично се зголемува кога се соочувате со вистинските причини за учење. Ова 
значи, исто така, лична мотивација или предности покажуваат директно. Позитивните искуства со 
СУУ, или самостојно или преку другите, се многу охрабрувачки. Иритациите исто така можат да 
бидат пристап кон СУУ, затоа што се појавуваат прашања и тие бараат одговори. Ова е почетна 

                                                        
12 Project Learn Empowerment (2006). Worksheet 

13 SMART stands for Specific, Measurable, Action Oriented, Realistic and Timebound. The advantage of SMART set goals are that they are precise and 

measurable. 
14 Keller, S.D. (2017). Zum Umgang mit Kompetenzrastern bei der Beurteilung komplexer Schülerleistungen 10. SH-Sommeruniversität Akademie 
Sankelmark. https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/veranstaltungen/Vortrag_Sankelmark_2017_Keller.pdf 

https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/veranstaltungen/Vortrag_Sankelmark_2017_Keller.pdf
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точка во процесот на СУУ.  

Слободните места за спроведување на СУУ овозможуваат „експерименти“и нови пристапи. 15Од 
таа причина се воспостави „култура на грешки“. Сепак, „слободни места за експерименти“ бараат 
многу трпеливост за сите вклучени. Но, гледањето на неуспеси и начини на јамка станува процес 
на развој и може да биде извор за развој на нови пристапи. 

Како врсничка, споделувате животен стил и околини за живеење на генерацијата. Ова е одлично 
ако станува збор за работа на чувствителни теми. За одредени гледишта и ставови, 
кредибилитетот на врсниците е со повисок степен, затоа што младите се чувствуваат разбрани и 
„зборуваат на ист јазик“.  

За СУУ, тоа исто така значи дека односот со групата за учење е многу поотворен. Младите може 
да се чувствуваат поудобно да поставуваат прашања и активно да бараат помош.16 Користете 
јазик што е полесно разбран од луѓе од иста возраст и споделете знаење што е релевантно за 
оваа група да им помогне. Исто така, не треба да знаете сè, но делувате како модератор 
поставувајќи прашања и започнувате дискусии. Оставете јасно исто така дека нема погрешни или 
исправни одговори. На овој начин, интеракцијата помеѓу младите може да се подобри. Вие исто 
така може да бидете во можност подобро да размислите во ситуацијата на ученикот и да 
проверите дали материјалот за учење одговара за некоја група за учење за да се поттикне СУУ. 

Разликата во улогите меѓу ученикот и воспитувачот треба да биде јасна. Учителот од врсници 
знае како да одговори на изјавите на учениците на начин што го подобрува учењето и 
мотивацијата. Тој е запознаен со материјалот за учење и делува на професионален начин. 

 

Референци 

Референтен проект: 

LOT-House (“Lernen, Orientieren, Tun”/ учење, ориентирање, правење) има за цел зајакнување 
(долгорочни) невработени и социјално загрозени лица од регионот Корнебург (Долна Австрија). 
Главниот фокус беше да се развијат компетенциите на учениците со комбинирање на обука и 
насоки во рамките на курсот. Обучувачи, педагошки експерти и административен персонал во 
LOT – House беа соочени со многу хетерогена група на ученици, бидејќи учениците имаа 
различни биографии и биографии за учење. Ова, се разбира, резултираше во различни ставови за 
учење, модели на однесување и форми на мотивација за учење. На учениците во LOT – House им 
беше обезбедена индивидуализирана обука, користејќи разновиден сет на алатки и методи за 
учење. Што е најважно, им беше дадена шанса да учат и да работат на различни места за учење, 
во различни „зони за учење“: 

 

• Информативна зона 

• Зона на курсот 

• Работна зона 

• Иницијативна зона 

                                                        
15 Project Learn Empowerment (2006). Toolbox 
16 Manning, C. (2014). Considering peer support for self-access learning. Studies in Self-Access Learning Journal, 5(1), 50-57. 

http://sisaljournal.org/archives/mar14/manning 
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6.3. Саморефлексија и биографска работа 
 Каде стојам? Што е важно за мене? Што е тоа што сакам да обезбедам? 

 

Апстраткт –Главни карактеристики на пристапот – Клучни зборови 

За да можете искрено да погледнете во себе и во сопствениот капацитетет, за ученикот ќе биде 
корисно да почне со проценка на вашата позадина, компетенции и интереси. 

Постојат различни расположливи алатки за проценување, и тие се користуват во разговор со 
обучувачот. Многу е важно да се добијат ретроспективни информации и истите да се 
документират. Формални и неформални вештини, интереси, сертификати, здравствена состојба и 
животна состојба. 

Првиот разговор ќе биде почетна точка за развој на доверба и диалог помеѓу ученикот и 
обучувачот. Овој диалог во четро очи е многу важен кога се зборува за саморефлекција и 
биографска работа.  

Континуираниот диалог со текот на времето, каде обучувачот е фокусиран на воспоставување на 
добри прашања и активно слушање, ќе ви помогне да ви бидат појасни вашите сопствени 
вредности, знаење, предизвици, граници, и мотивација. 

 

Погодни методи за пристапот – Методолошки опис– Алатки за примерок 

Диалог/Разговор во четири очи 
Клучно е да се гради врска и доверба. Ние мора да го видиме важноста на квалификуван 
персонел кој има исти рамки на оценување како и учениците, и затоа тие се поврзани со младите 
повеќе во едно лично ниво.  

 

Ко-определување 
Во изработените водичи, методите се развиено заедно со учениците. Тие, од самиот почеток, се 
вклучени во избирање на областите од нивен интерес и дизајнирање на содржината. А ова ќе 
придонесе во подигнување на чуството на одговорност и сопственост.  

 

Препознавање на негативните модели 
Ние сакаме да им помагаме на учесниците да ги препознават негативните и самоуништувачките 
модели на размислување во нивниот ум. 
Преку медитација и умност, учениците ќе можат да започнат да ја набудуваат сопствениот ум и 
да видат дека истиот може да биде доста измамлив. 

 

"Mојот живот – моја одговорност” 
Самосожалувањето е парализирање. Ние мора да избереме да се фокусираме на можностите и 
решенијата. Самата улога на жртвата е жална. За да се преидентификувате како жртва, вие се 
гледате себеси како скршен и ранет. Имате општо чуство дека другите ве третират неправдано, и 
дека понижувањето не се заборава лесно. Улогата на жртва има различни степени на 
самосожалување, самоправедност и саможртвување. 
Преземањето на улогата на жртва подразбира перцепција за себеси како жртва во однос на 
светот, за настани за кои не може да влијае или да има одговорност. Тоа е улога која влијае на 
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неколку области од животот – личностa целосно станува жртва. Перцепцијата да се биде жртва 
обично се однесува на настани од минатото, но перцепцијата на самиот себеси како жртва 
опстојува - честопати со децении. 
Затоа, е многу важна задача за обучувачот да му помогне на ученикот да види дека таквата улога 
„те парализира“ и спречува конструктивни промени. 

 

Социјални разбирање 
Кога се работи со само-рефлексија и биографска работа, важно е да ја разгледаме сопствената 
улога во општеството. Со тоа, ќе можеме да разбудиме желба да придонесеме за нашата локална 
заедница, како и да разбудиме интерес и знаење за политиката. Обучувачот мора да се погрижи, 
учениците да бидат опремени со знаење за различните канали на влијание кои тие можат да ги 
користат за обраќање и промени. Учениците ќе треба да размислуваат за заедничките вредности 
како човековите права и слободата на говорот. 
Важно е да се обезбеди основен увид и во разбирањето на механизмите на нашиот демократски 
политички систем. 

 

Погледнете ги вашите предрасуди! 
Какви мисли и идеи имам за луѓе од други култури што ги среќавам секој ден? Дали овие 
верувања се засноваат на факти? 
Многу е важно да погледнеме од критички аспект за нашта култура и културата на другите. Ние 
мора да ги охрабриме дебатите и да ги поканиме младите да зборуваат против сегашните 
случувања низ цела Европа, како што е зголемувањето на популизмот и екстремните политички 
одлуки. 
Знаењето ги уништува предрасудите!  

 

Волонтирај! 
Како може да станам активен во мојата локална заедница?  
 
Многу е важно да рефлектираме за тоа колку енергија вложуваме во „јас и мојот живот„ во 
споредба со тоа колку енергија вложувам да им помогнам на другите.  
 
Дозволете им на учениците сами да одлучуват за себе на кој начин и во кои полиња од 
заедницата би сакале да придонесат на активен начин. Тие имат можност да ги постават нивните 
инцијативи, прибирање на финанциски средства или потрадиционални начини на волонтерска 
работа.  

Фокусирањето да им помагаме на други луѓе е зајакнување. Ние директно гледаме дека е 
потребен наш придонес, што го зголемува нашето чувство за самостојност. 

 

Организациски препораки (Времетраење, Инфраструктура, Ресурси, Потребни материјали) 

Нашата општа препорака во нашите обуки е да користиме просторна состојба која ќе ни 
овозможува хоризонтална атмосфера за дискусија. Ова значи дека се одалечуваме од 
традиционалната училница со нејзините хиерархиски структури. 
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Реализирање на добра проценка во почетокот на соработката, е клучот на успечна работа со 
корисниците во темата биографиска работа. Постојат различни алатки во пазарот. На пример 
LoPe ја користи VIP24 алатката. Од аспект на организирање, за ваквата вежба е потребен 
компјутер и тивка просторија. Истражувањето може да трае неколку часа затоа мора да се одвива 
во опуштен амбиент.  

 

Изборот на обучувачи, човекови ресурси е клучен за успехот на обуката. Во биографската работа, 
меѓучовечкото ниво е најважниот фактор. Конкретно, ова значи дека не треба да има лична 
зависност и дека во случај на меѓучовечки предизвици помеѓу тренерот и ученикот, се 
препорачува промена на тренер. Инструктори кои имаат слично културно и религиозно потекло 
како и учесниците се во позиција каде тие би можеле да имаат целосно друго влијание кај 
учесниците од некој со друга етничка припадност.   

 

Ризици – Специфични работи што треба да се земат во предвид – Потенцијални стапици  

Постојат различни ризиви и предизвици кофа станува збор за биографска и само-рефлексија 
работа, особено при работа со млади мигранти. Доколку обучувачот забележи дека младиот 
ученик е трауматизиран, обуката мора да се прекине и учесникот да се упати на медицинска 
психолошка служба. Биографската работа и само-рефлексијата не ја заменуваат професионалната 
терапија. 

Друг предизвик е изборот на обучувачот. Добрата поврзаност помеѓу наставникот и ученикот е 
клучна за успех. Се препорачува екипа од обучувачи со луѓе од различно етничко потекло. 
Доколку учесникот нема доверба во обучувачот и може дури и да развие негативна зависност, 
обуката мора да биде прекинета. 

 

Проценка на применетите методи – како да ги мериме – факторите на успех 

Социјалните вредности се појавуват во сложени процеси. Тие вклучуваат мнгоу актери. Ефектите 
од ваквите напори се случуваат во различни области и нивоа, и тоа исто за поединецот, за 
неговото семејство и за општеството како целина. 

Тешко е да се најде специфичен показател кој ќе го мери, зголемената радост на животот. Затоа, 
најрелевантно ќе биде да следиме какви пречки надминуваме. Истражувањата покажаа дека 
неефикасната интеграција има неколку негативни последици. На пример, болест, чувство на 
безнадежност, недостаток на самодоверба и отуѓување. Доколку се отстранат овие негативни 
последици, мотивацијата за поголемо учество во работата и животот со заедницата ќе може да 
цвета. Заради тоа, нашиот успех може да се мери со отсуството на секојдневни проблеми  кои ни 
го трошат енергијата. Тоа ќе придонесува до помала интервенција на надлежните органи и  
генерирање на поголемо чувство на индивидуална одговорност за сопствениот живот. 

 

Специфични работи за млади врснички едукатори 

Дозволете му на ученикот да ја избере локацијата и - ако е можно – распоредот 

Во зависност од целната групата, младиот едукатор на врсник треба да биде спремен да сослуша 
секакви животни приказни од страна на учениците.   
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Рефернци 

Референтен проект: Microintegration  

Процесот на интеграција може да претставува личен товар за индивидуалните новодојденци, и 
слабо интегрираните имигранти можат да претставуваат значителен социјален и економски товар 
за општеството. Истражувањата покажуваат дека бавната или неефикасната интеграција им 
создава на самите мигранти да чуствуват безнадежност и фрустрација, што подоцна ќе има 
негативни последици како ментални заболувања, болести, невработеност, недостаток на грижа и 
др. Во општеството ова може да доведе до предрасуди, осудување и расизам. Многу 
организации и државни органи работат на различни делово од процесот на интеграција: јазик, 
работа, заштита на семејството, итн. Сепак, постојат голем број на индивидуални предизвици кои 
се доволно големи за да ги парализираат другите делови на интеграцијата бидејќи истите бараат 
многу внимание и енергија од подединецот во личен аспект.  Микроинтеграција ги опфаќа оние 
области што лежат помеѓу неколку нивоа - или се во опасност да станат ќор-сокак помеѓу брзата 
и неразбирлива заедница. Процесот на интеграција Во сечиј интерес е процесот на интеграција 
да се направи што е можно поефикасен и флекцибилен. 

 

Микроинтеграцијата ја опфаќа секоја личност и се фокусира во индивидуалните секојдневни 
проблеми. Микроинтеграцијата подоцна ќе доведе до несакан ефект што придонесува за 
поголема и подобра интеграција на макро ниво. Микроинтеграцијата спречува паралелизам, 
исклучување и екстремизам. 
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6.4. Сценарио и искуствено учење 
 Вметнување случаи во реалниот живот 

 

Апстраткт – Главни карактеристи на пристапот – Клучни зборови 

Сценарио и искуствено учење значи учење од искуство или учење преку правење. Сценарио и 
искуствено учење прво ги вклучуваат учениците во едно искуство. После искуството, учениците ќе 
бидат охрабрени да размислуваат за своето искуство: „Какви нови вештини, нови ставови или 
нови начини на размислување јас развив?“ На овој начин, учениците имаат можност да го 
применат своето знаење и да го тестираат во пракса, за да видат дали го разбираат правилно 
концептот, содржината или процесот. 

 

Сценарио и искуствено учење може да се сфатат како четири-дела циклус: 

- Ученикот има конкретно искуство со содржината што се предава 

- Ученикот размислува за искуството споредувајќи го со претходните искуства 

- Врз основа на искуството и размислувањето, учениците развиваат нови идеи за содржината 
што се предава 

- Учениците постапуваат според своите нови идеи експериментирајќи во експериментално 
опкружување 

 

Преку сценарио и искуствено учење, младите имаат можност да учат преку примена на искуство. 
Колб го сметаше овој процес како трансформативен, бидејќи поединецот може да го земе своето 
знаење и разбирање на едно сосема ново ниво. Младите имаат шанса да управуваат со начинот 
на нивното сопствено учење, наместо да им се кажува што да прават и кога да го направат тоа. 

  

Исто така, преку овој вид на учење младите имаат можност да развијат критичко размислување, 
вештини за решавање проблеми и донесување одлуки. Првото искуство им помага на нив да 
развијат нови концепти и поверојатно да ја преземат сопственоста на ситуацијата. 

 

Преку сценарио и искуствено учење, младите имаат можност да ги откријат нивниот целосен 
потенцијал и способности, како и да учат од искуството и од грешките исто така. 

 

Методи погодни за пристапот – Mетодолошки опис – Алатки за примерок 

Постојат неколку методи што можеме да ги користиме во сценарио и искуствено учење: 

Симулација 

Симулацијата е модел на збир на проблеми или настани што можат да се користат за да се научи 
некој како да направи нешто, или процес на изработка на таков модел. 

Ако симулацијата е ефективна, студентите ќе имаат можност да искусат, размислуваат, развиваат 
нови идеи засновани на искуството и планираат за идните искуства. 

Услужно учење 

Услужното учење е едукативен пристап што ги комбинира целите на учење со услугата на 
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заедницата се со цел да се обезбеди реално, прогресивно искуство за учење, додека му 
помагаме на општеството. 

Истражувањето (Брандеис, 1997; Хедин и Конрад, 1990) покажува дека студентите вклучени во 
активности за учење на услуги ги зајакнуваат своите академски вештини, граѓански ставови и 
вештини за активно граѓанство. 

 

Надворешно учење / обука 

Надворешното учење е обучувачки метод за зголемување на индивидуалното однесувањето и 
колективното однесување, подобра организираност преку активности на отворено и 
методологија за искуствено учење. 

 

Игра на улоги 

Игра на улоги е игра во која учесниците ги преземаат улогите на ликовите и заедно создаваат 
приказни. Учесниците ги одредуваат постапките на нивните карактери врз основа на нивната 
карактеризација. Акциите резултираат успешни или не, врз основа на формалениот систем на 
правила и упатства. 

 

Студии на случај 

Овие се одлични примери на искуствено учење кои се засноваат на реални случаи и ситуации што 
се случиле во минатото. Со изложување на учесници во она што се случило во минатото, 
користејќи илустративни студии на случај, обучувачите можат да им покажат корисен увид во 
соодветното однесување што е потребно за справување со слични ситуации и реакции, доколку 
ги има истите. 

Игри за учење 

Искуствените игри за учење се популарен начин да им помогнете на младите луѓе да учат преку 
правење. Игрите можат да бидат организирани на начин на кој индивидуите и групите играат 
едни со други, или соработуваат или се натпреваруваат, како во реалниот свет. Овој процес може 
да ги научи нив важни лекции за тоа како да се справуваат со ситуациите на работното место. 
Како дел од оваа експериментална техника за обука, може да се доделат алатки за мотивација, 
како што се поени и значки за заслуги, за да ја направат играта поинтересна и поатрактивна за 
самите ученици.  

 

Теренски патувања 

Друг метод што можеме да го користиме во сценарио и искуствено учење се патувања на терен. 

Теренските патувања се едни од најдобрите алатки што им овозможуваат на младите луѓе 
искуства од реалниот свет, бидејќи тие можат да пристапат до алатки и околина што не се 
достапни во училиштата или другите опкружувања. 

Раскажување приказни 

Приказната ја опишува социјалната и културната активност на споделување приказни, понекогаш 
со импровизација, театарска уметност или разубавување. 

Овој метод е корисен затоа што им помага на младите луѓе да го развијаат критичкото 
размислување и вештините за решавање на проблеми. 
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Теорија на промена 

Теоријата на промени во суштина е сеопфатен опис и илустрација за тоа како и зошто се очекува 
посакуваната промена да се случи во одреден контекст. Особено е фокусиран на мапирање или 
„пополнување“ на она што е опишано како „недостасуваната средина“ помеѓу она што 
програмата или иницијатива за промена (нејзините активности или интервенции) делуваат и како 
тие водат кон постигнување на посакуваните цели. Ова се прави со тоа што прво се  
идентификуваат посакуваните долгорочни цели и потоа се враќа со цел да се идентификуваат 
сите услови (исходи) што мора да се воспостават (и како овие се поврзани едни со други 
каузално) за да се појават целите. 
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Oрганизациски препораки (Времетрањење, Инфраструктура, Ресурси, Потребни материјали) 

Времетраење 

Времетраењето на обуката може да варира во зависност од целта и користените методи. 

Бидејќи младите треба да се запознаат со околината (опкружувањето) каде ќе се одвиваат 
активностите, исто тие треба да ја разберат целта на обуката и треба да уживаат и да не се 
чувствуваат присилно да направат нешто, затоа ние предлагаме времетраењето да биде помеѓу 2 
до 8 часа. 

 

Инфраструктура 

Местото треба да биде соодветно и привлечно за младите, за да можат лесно да се запознаат и 
да уживаат во учењето, што понатаму ќе доведе до нивно активно учество на обуката. Во 
специфични случаи, потребно е посебно сценарио за да можаат што повеќе да го почуствуваат 
процесот. 

 

Ресурси 

Најпрво, потребни ни се човечки ресурси, а потоа технички ресурси кои ќе им помогнат на 
младите луѓе да спроведат сценарио и експериментални активности, а на крај и финансиски 
средства ни се потребни. 

 

Материјали 

На учениците треба да им се даде можност да ги отпечатат потребните материјали (упатства, 
формулари за евалуација, прирачници за сценарио/случаи, итн.), опрема што ќе им биде корисна 
за да ги направат потребните истражувања (компјутер, лаптоп, паметни телефони), а можеби и 
други материјали (маркери, флипчарт, стикери, хартија итн.) 

 

Ризици – Специфични работи што треба да се земат во предвид – Потенцијални стапици 

Постојат специфични работи што треба да се земаат предвид при користење на сценарио и 
искуствено учење со млади луѓе или некои потенцијални стапици. 

 

Првото нешто што треба да го имаме предвид е дека сценарио и искуственото учење не е 
корисно за неискусните млади луѓе. 

 

Имајќи предвид дека СУ и ИУ се забавни, понекогаш премногу забава може да резултира во 
губење на фокус на учење. 

Исто така, треба да имаме во предвид дека младите може да доживеат негативни емоции. 

 

Младите врснички едукатори треба да ги потенцираат можните фактори што можат да влијаат на 
способноста на младите да учествуваат целосно во сценарио и искуствено учење и затоа треба да 
препорачуваат стратегии за минимизирање или отстранување на бариерите за учество. 
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Една од нив може да биде климата во училницата. Младите треба да го доживеат како физички и 
емотивно безбеден, за да можат слободно да учествуваат. Имајќи предвид дека позитивната 
клима во училницата има моќ да придонесе за ангажирање на учениците, како и да поттикне 
соработка меѓу младите; ние треба да им обезбедиме позитивна клима во училницата. 

 

Можноста да се прават грешки е уште една стапица што може да има негативно влијание врз 
младите. Многу е важно да ги цениме грешките и да ги гледаме нив како начин на учење и 
развој, а не да се шегуваме со грешките на луѓето. Ова им помага на младите луѓе да градат 
самодоверба. 

 

Проценка на применетите методи – како да се мерат – факторите на успех 

Кога нанесуваме сценарио и искуствено учење, многу е важно да се спроведе проценка или 
евалуација веднаш по искуственото учење, додека сеќавањата за настани и чувства за искуствата 
се сè уште свежи во главите на самите млади. 

При спроведување на методи за оценување за искуственото учење, добро е да се анализираат 
овие работи: 

- Анализирање на релацијата помеѓу информациите и вештините што се користат за време на 
активност и содржината на курсот/лекцијата 

- Да се утврди степенот до кој беа постигнати наменетата цел за учење и очекувањата за 
перформанси и кои активности придонесоа за успех и/или неуспех 

Постојат многу методи за проценка на учењето СУ и ИУ и тоа: 

 

-Одржување на списание за учење или портфолио: водење списание или портфолио им 
овозможува на вклучените млади луѓе да ја следат својата работа и на овој начин, тие ќе можаат 
да го проверат нивниот напредок со текот на времето. Списанијата можаат да вклучуваат резиме 
на нови информации или научени работи, неуспеси, нови пристапи итн. 

Многу е важно младинскиот едукатор да им обезбеди можност на младите да размислуваат 
критички. 

 

-Рефлексија на критични инциденти: размислувањето за критични инциденти може да биде 
многу корисно и овие критични инциденти можат да обезбедат искуство или знаење за идните 
активности. 

 

-Претставување на наученото: ова е уште еден метод за проценка на применетото искуствено 
учење, бидејќи од претставувањето на младите можеме да процениме како и што научивме од 
тоа. 

 

-Есеј и извештај за наученото: младите можат да подготват есеј или да известуваат за тоа што го 
научиле за време на СЈО и ЕЛ, и ова може да биде добар показател или добар начин за нас да го 
мериме нивното учење. 
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- Самоевалуација: млади врсници едукатори можат да подготват прашалници или формулари за 
проценка, каде младите можат да одговораaт и да го евалуираат својот процес на учење. Исто 
така, добро е да им дозволиме да дефинираат како ќе се процени нивната работа: тие избираат 
кои критериуми ќе се користат за проценка на нивната работа или пак можеме да им помогнеме 
да создадат рубрика за оценување или листа на проверка. 

Оценувачките рубрики или листите за проверка имаат одредени придобивки, како што се 
специфицирање на критериумите врз основа на кои ќе биде проценетата работа на младите, а 
младите можат да ја видат нивната моќ и областите каде можаат да се подобрат во иднина. 

 

-Едно и една усна проценка со инструкторот: ова е уште еден начин да се оцени она што е 
научено за време на сценарио и искуственото учење. 

 

- Групна дискусија за научените работи: преку дискусија меѓу младите луѓе за научените работи, 
можеме да процениме и да разбереме што научиле и на овој начин им помагаме да учат едни од 
други. 

 

- Дебрифинг: оваа алатка за проценка им помага на учесниците да размислуваат за 
неодамнешното искуство, дискутира за тоа што се развиваше успешно исто и ги идентификува 
можностите за подобрување. 

Процесот на дебрифинг треба да ги опфати целите на проектот и дали тие се исполнети, работите 
кои не беа успешни- доколку ги има, и зошто, (ова не треба да стане виновна игра), како и кои 
работи треба да се променат за да се намалат или да се запраат сите проблеми во иднина. Важно 
е да се идентификуваат иновативни можности за подобрувања и, се разбира, да се потенцираат 
достигнатите цели. 

 

 

Специфични препораки за млади врснички едукатори 

Примарна улога на младиот едукатор при користење на SL и EL е да им помогне на младите луѓе 
да ги чувствуваат своите впечатоци и да научат од самото искуство, затоа има неколку 
специфични работи што треба да ги имаме во предвид, а тие се: 

 

- Потреби на учениците: Дали имаат некои специфични потреби што треба да ги земаме 
предвид? Дали имаат искуство во оваа област? Кои активности се соодветни за нив? 
Усогласување на учениците со соодветните активности и активности што им се познати на 
нивниот интерес. Создавање на безбеден простор за нив. Нивна подготовка преку информирање 
за тоа што се очекува од нив и во кои потреби треба да се фокусираат. 

 

-Емоционална инвестиција: младите треба да го чувствуваат и уживаат искуството, а не само да 
го направат тоа што се бара од нив. Ако не уживаат, постои можност тие да не бидаат 
заинтересирани и со тоа нема да можаат да го развијат нивниот целосен потенцијал. 

 

-Соодветни активности: развој на активности соодветни за младите луѓе и активности кои ја 
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исполнуваат целта на курсот/обуката, како и активности што претставуваат предизвик, а 
истовремено се и временски управливи. 

 

 

-Резултат на целта: треба да имаме јасна цел за тоа што учесниците треба да научат и каков 
исход треба да имаме на крај. Ако младите не ја разберат целта како што треба и зошто се 
вклучени, тие нема да бидат во можност да научат нешто ново но и нема да го уживаат процесот. 

 

-Проценка на грешките како можност за учење: во сценарио и искуствено учење постои 
можност младите да направат грешки, и во овој случај тие не требааат да бидат казнети. Наместо 
ова, нуе ќе ги цениме грешките како можност за учење и собирање на повеќе информации. Треба 
да им кажеме на младите луѓе дека се грижат за она што го искусија и го ценат она што го 
кажуваат и дека сме заинтересирани за напредокот во учењето и нивниот развој како млади. 

 

Исто така, овие се некои препораки што вие како младински едукатори треба да ги земете 
предвид: 

1. Пристапете кон искуството за учење на позитивен, недоминантен начин. 

2. Идентификувајте искуство во кое младите луѓе ќе најдат интерес и ќе бидат лично поврзани. 

3. Објаснете ја целта на искуственото учење на младите луѓе. 

4. Споделете ги своите чувства и размислувања со младите луѓе и кажете им дека и вие учите од 
искуство. 

5. Врзете ги целите на учењето со активностите на обуката и директните искуства така што 
младите да знаат што треба да прават. 

6. Обезбедете релевантни и значајни ресурси за да им помогнете на младите луѓе да успеат. 

7. Оставајте им простор на младите да можаат сами да експериментираат и да откриваат 
решенија. 

8. Пронајдете чувство на рамнотежа помеѓу академските и негувателните аспекти на наставата. 

 

 

Референци 

https://www.outlife.in/experiential-learning.html 

https://www.eaglesflight.com/blog/experiential-learning-vs.-simulation-whats-the-difference 

https://www.ryerson.ca/content/dam/lt/resources/handouts/ExperientialLearningReport.pdf 

https://study.com/academy/lesson/what-is-experiential-learning-definition-theories-examples.html 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html 

https://www.niu.edu/facdev/_pdf/guide/strategies/experiential_learning.pdf  

 

https://www.outlife.in/experiential-learning.html
https://www.eaglesflight.com/blog/experiential-learning-vs.-simulation-whats-the-difference
https://www.ryerson.ca/content/dam/lt/resources/handouts/ExperientialLearningReport.pdf
https://study.com/academy/lesson/what-is-experiential-learning-definition-theories-examples.html
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
https://www.niu.edu/facdev/_pdf/guide/strategies/experiential_learning.pdf
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6.5. Достапен јазик  
 Како младите сакаат да комуницираат и разберат? 

 

Апстракт – Главни карактеристики на пристапот – Клучни зборови 

Што е достапен јазик? 

Пристапниот јазик е јазик прилагоден на непрофесионалци, на оние на кои им недостасува 
искуство во одредена област, на оние што не читаат текстови или учествуваат во образование на 
својот мајчин јазик или на оние кои имаат некои објективни бариери, како што се недостаток на 
когнитивна способност, ниско образование и / или писменост, итн. 

 

Ова е особено важно за младите, бидејќи тие обично немаат потребни вештини за да прочитаат 
методолошко упатство или да учествуваат во образование кога се изведуваат на високо 
професионален јазик. Тоа е, се разбира, под претпоставка дека немаат претходно педагошко 
формално или неформално образование. 

 

И текстовите и образованието што се напишани / спроведени на многу професионален јазик не го 
ангажираат просечниот читател / учесник, напротив - читателот / учесникот се чувствува исклучен 
затоа што нема реална можност да учествува во содржината или навистина да го разбере и 
применувајте го во подоцнежна работа. 

 

Ова е особено важно во контекст на проектот Wake Up, затоа што несоодветен јазик може да 
влијае на можноста суштински да се вклучат учесниците и со тоа да го направат целиот процес 
недемократски. 

 

Во исто време, многу е важно јазикот да не е поедноставен до тој степен што повеќе не ја 
пренесува суштината. Поради оваа причина, важно е внимателно да се мери она што е кажано, а 
исто така и што е изоставено и како тоа влијае на целниот исход на текстот или образованието. 

 

Mетоди погодни за пристапот – Mетодолошки опис – Алатки за примерок 

Кога зборуваме за достапен јазик во контекст на проектот Wake Up, всушност треба да размислат 
две работи: 

а) Начинот на кој комуницираме со проектот, нашите активности и вредности на младите, кои 
најново ги чуле за Wake Up и како ги привлекуваме младите да учествуваат во истиот - прва фаза 
на „почетно привлекување внимание“ 

б) начин на јасна комуникација и значајно вклучување на оние што веќе се во проект - втора фаза 
на „создавање простор за учесници“ 

 

Прва фаза 

Некои општи совети за првата фаза во кои се обидувате да им ги пренесете своите идеи / проекти 
на младите луѓе се: 
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* Бидете активни на социјалните мрежи, станете влијателни корисници. 

* Следете го развојот на технологијата и активно користете го. 

* Зборувај јазик така што ќе им одговара на младите. 

*Активно вклучете визуелни елементи, како што се фотографии, видеа, пиктограми, Gifs, 
собирачи; Инвестирајте во време на подготовка. 

 

Како што е наведено погоре, тука треба да размислиме за средствата за комуникација. Ако 
сакаме да постигнеме вистинска вклученост, мора да бидеме присутни каде повеќето млади ги 
добиваат своите информации - на социјалните мрежи. И ние мора да знаеме како да 
комуницираме преку овие технологии. 

 

Истражувањето ја покажува високата вредност на социјалното вмрежување, која варира малку 
од земја до земја. Основните / глобалните социјални мрежи што се користат вклучуваат Фејсбук, 
Инстаграм, ЈуТјуб и ново за помладите Тик Ток. Исто така, гледаме разлика во склопот на 
социјалните мрежи според образованието и социјалниот статус. Wake Up! значи да се биде во 
можност да разговара со сите млади луѓе без разлика помеѓу образованието и социјалниот 
статус. Користениот јазик е краток и неформален, но мора да биде сигурен и внимателен. 

 

 

Методи за приближување до младите луѓе на социјалните мрежи: 

 Вклучување на популарни влијатели. 

 Активно користење на социјалните мрежи и инвестирање време во улога на влијателен 
корисник. 

 Споделете привлечни фотографии и видеа - добијте „Допаѓања“; повикуваат коментари и 
најголема вредност е споделување на објавата. 

 Инвестирајте време во редовни и квалитетни натписи на заедничката страница на Инстаграм 
страна wakeup_project_eu во популаризирање на темата. 

 

Wake UP! 

Станете влијателен. Работа со популарни влијатели. Развијте свој концепт. Побарајте 
едноставни, но ефикасни решенија. Инвестирајте време во подготовка. Користете визуелни, 
реквизити. Инспирирајте се, научете од другите. Следете нови технологии, нови алатки и 
продолжете да учите. Вршете ја својата работа со љубов кон себе и за другите. 

 

Методи за решавање на младите преку директен контакт, практични примери: 

 Дискусии и презентации во училиштата. 
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 Популаризација на улица - изложби, претстави, трибини за дискусија, поворки и многу 
повеќе. 

 Состаноци во волонтерски центри, заедници и центри за информации. 

 

Wake UP! 

 

Користете обичен, но софистициран јазик. Подготви се. Зборувајте кратко, користете прашања. 
Објаснете ги тешките зборови и дајте примери. Користете активни наместо пасивни глаголи. 
Избегнувајте сложени реченици. Проверете за јасност. Презентирајте ја својата квалификација. 
Користете игри и елементи на игри, гејмификација. Трансформирајте ги алатките за 
комуникација и презентација. Доделете задачи на групи. Користете улоги на модели, 
зборувајте невербален јазик. Ангажирајте повеќе луѓе, растејте ја вашата мрежа. 

 

Втора фаза 
 
Откако ќе се привлече вниманието на младите луѓе и тие ќе се вклучат, треба да размислите за 
значаен начин за нивно вклучување во вашиот проект. Тоа значи и комуникација на начин на кој 
ве разбираат, но исто така да се обидете и да ги направите активни придонесувачи за резултатите 
од проектот. 
 

Едно од решенијата е да се вклучи младите, кога е можно, во изготвување или ревидирање на 
резултатите од проектот (текстуални) и / или методот на работилниците. Сите педагошки упатства 
и описи на методите треба да бидат напишани на начин што тие ја соопштуваат целата порака, но 
сепак се разбирливи за широката публика на потенцијалните корисници. 

 

Затоа, резултатите и описите на методите мора да бидат консултирани со младите луѓе, за да се 
бара постојан дијалог и подготвеност да научат нови работи; одговори на промените. Во 
проектот Wake UP, треба да користиме фокус групи на млади кои размислуваат за користениот 
јазик и предлагаат промени за подобрување. Со собирање на овие податоци, можете да го 
прилагодите проектот според потребите на вашата целна група - млади. 

 

Друг начин за вклучување на младите е да им се даде можност сами да направат дел од тие 
резултати. Во Wake UP, имаме можност да ги вклучиме младите во креирањето методи. Тоа не 
значи дека тие го прават описот на овој метод самостојно - менторството треба да биде достапно 
во секое време. Но, крајниот производ може да биде креиран и пишан од млади, што е само по 
себе гаранција дека јазикот е соодветен за таа целна група. 

 

Овие се исто така неколку општи предлози за двете фази, почетен контакт, но исто така и 
вклучување на младите во проектот и одржување на едукации: 

 да обрнат внимание само на потребните и релевантните информации; 

 намалување на густината на информациите; 

 да предизвика интерес за барање дополнителни, подлабоки информации; 

 да изрази само една главна идеја по реченица - да се формулира точно и наизменично; 
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 презентирање на информации во логична секвенца, едно по едно; 

 користете примери, аналогии и слики за објаснување или поддршка на комплицирани 

идеи; 

 намалете ја стилската густина и користете примери и објаснувања за да го олесните 

разбирањето; 

 користете почитуван јазик; 

 користете позитивен јазик базиран на ресурси, а не јазик базиран на дефицит - 

фокусирајќи се на позитивни исходи и лични јаки страни, отколку на проблеми и бариери; 

 елиминирајте ги фразите како што се "Мислам" или "Не заборавајте."; 

 избегнувајте вообичаени фрази; 

 користете јазик што ги почитува младите како активни лица кои имаат контрола врз 

сопствениот живот; 

 не користете јазик што ги прикажува младите како ненадлежни; 

 не претпоставувајте претходно знаење за вашата тема. 

 

Oрганизациски препораки (Времетраење, Инфраструктура, Ресурси, Потребни материјали) 

Ова се некои од организациските препораки за сите вклучени во организирање на млади 

 

Времетраење: Користете кратки и јасни, но привлечни реченици, особено за социјалните мрежи. 
За личен контакт, можете да комуницирате една идеја во подолги реченици, но секогаш обидете 
се да користите неколку јасни примери за да направите резервна копија на теоријата. Секогаш 
подготвувајте добро и користете интересни нови методи и алатки; учат од другите. Користете 
прашања за да започнете дијалог за избраната тема. Кога ќе привлечете внимание, пренесете ја 
најважната порака, затоа што многумина може да дојдат до заклучок врз основа на првиот 
впечаток. Главната порака треба да биде на почетокот, проследена со развој на идејата за краток 
временски период. 

Направете распоред, поделете ја активност на помали делови. Проценете го времетраењето на 
секој дел. На почетокот, кажете им колку долго планирате да ги вклучите и активирате. 

 

Инфраструктура: Директна комуникација, каде може да се поделат (група млади луѓе, на 
пример, во училиште, центар на заедницата, улица, итн.) и електронски алатки, особено 
социјалните мрежи (локални, регионални, национални и меѓународни целни групи). 

И формалните и неформалните поставки можат да бидат избрани за директна комуникација. 
Може да биде училиште, клуб, центар за рекреација; но исто така и улици, спортски терени и 
културно место како театар или галерија, градско собрание или ресторан за чај. За настани на 
отворено, неопходно е да се има алтернативно решение заради надворешни влијанија, како што 
се временските услови или истовремени настани. 

 

Wake UP препораки за инфраструктура за социјално вмрежување: 

За успешна употреба на социјалните мрежи, неопходно е да се верува во нивното значење и да 
стане влијателен корисник. Ваша одлука е да одите кај младите луѓе каде што се. Прилагодете 
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ги вашите алатки на нивниот јазик, направете ја вашата работа привлечна, но веродостојна. 
Користете добра фотографија, одлично кратко видео, интересен краток текст; продолжете да 
се вклучите и да соработувате со младите луѓе за вашата идеја и да ги споделите вашите 
вредности. Создадете мрежа на следбеници. 

 

Материјали: Дополнете ја вербалната комуникација со илустративни реквизити и вклучете 
невербална комуникација. Користете алатки за игри и привлечни карактеристики - како 
презентации во prezi.com, квизови, слики, реквизити, врски, споделени опкружувања и многу 
повеќе. Комбинирајте и имате избор. Користете кратки, но привлечни видеа, подароци, чаши, 
фотографии со мисли на социјалните мрежи и користете симболи, емотикони, апликации. 

 

Ризици – Специфични работи што треба да се земат во предвид – Потенцијални стапици 

Во продолжение ќе забележиме некои од ризиците за оние што се обидуваат да вклучат 
млади во нивниот проект. Треба да се грижите дека не ги донесувате овие елементи во 
проектите: 

 Незнаење и презир кон социјалните мрежи  сите имаме свои лични мислења за 

социјалните мрежи, но мора да ги забележиме како добар начин за поврзување со 

младите и треба да инвестираме во нашата надлежност како корисници на социјалните 

мрежи. 

 Пасивен пристап кон комуникацијата  не можеме само да ги ставиме сите 

информации на Интернет и да очекуваме младите да ги пронајдат. Мораме да бидеме 

проактивни во маркетингот на нашиот проект / едукации / активности. 

 Недостаток на автентичност  мора да бидеме автентични кога промовираме 

будење, младите луѓе откриваат кога нешто „се чувствува лажно“. 

 Потценување на младите луѓе  треба да прифатиме и да се прилагодиме на нивните 

потреби и идеи, но не и до одреден степен на потценување затоа што тоа ќе биде 

откриено и нема добро да се одрази на нашата цел. 

 Потценуваната подготовка, софистицираност и време посветено на изнаоѓање на 

оптимална форма на комуникација и воспоставување соработка   достапниот јазик и 

вистинското средство за комуникација е комплексна тема и бара посветеност и 

континуирана работа. 

 Неправилен почеток на комуникација што го нарушува процесот  се смета за првиот 

впечаток! 

 Имаме и сè уште го користиме застарениот пристап на училиште  кога вклучуваме 

млади во неформално образование треба да бидеме инклузивни, прилагодливи, 

интересни и релевантни, така што младите не не поврзуваат со (потенцијалното!) Лошо 

искуство во формалното образование. 

 Ние сме скептични и цинични во врска со животот на младите луѓе  ако судиме за 

млади, не можеме да бидеме инклузивни. Тоа не значи дека се согласуваме со ништо, 

туку дека искрено сакаме да комуницираме како еднакви и сме отворени за различни 
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гледишта. 

Заедничката страница на Инстаграм wakeup_project_eu е пример за подготвеност да се сменат 
овие ставови и пристап кон јазикот на младите луѓе . 

 

Проценка на применетите методи – како да се мерат – факторите на успех 

Можеме да процениме колку е достапен јазикот со голем број методи: 

 Делумно оценување или евалуација е веќе направено во делот на вклучување на младите 

како ко-креатори и прегледувачи на текстови и опишани методи 

 Исто така, треба да собереме повратни информации за секое образование, особено 

повратни информации за користениот јазик и јасност на пренесените идеи 

 Активирање за други активности, привлечевме млади луѓе да учествуваат во други 

заедници; младите се заинтересирани за понатамошна соработка или комуникација со 

нас. 

 Успеавме да ги инспирираме младите луѓе да направат свои активности, да развијат свои 

идеи и да ја продолжат работата во заедницата. 

 Нашите учесници нема да се приклучат на сивата зона на животот. Активно вмрежување, 

состаноци, соработка. 

 

Во социјалните медиуми треба: 

Следете го бројот на акции, број на коментари и бројот на лајкови по објава и воопшто во врска 

со проектот. 

Проверете го квалитетот на ангажманот - дали беше целната група која коментираше, се допадна 

и повторно известуваше? Кои се коментарите? 

Треба да прашаме и да направиме белешки за бројот на млади што научиле за будењето преку 
социјалните медиуми. 

 

Специфични препораки за млади врснички едукатори 

Како врснички едукатори, вие веќе сте дел од целната група. Тоа значи дека вашиот јазик е 
далеку поблизу до целната група отколку со јазикот на проектните менаџери. 

 

Сепак, ова се некои од советите што можат да ви помогнат: 

 Користете ја вашата возраст според ваша корист, направете го секој предмет поактуелен 

со употреба на препораки од секојдневниот живот на младите во вашата област 

 Вие не ја знаете целата фенси терминологија? Одлично! Користете го вашиот јазик, 

размислете како нешто разбравте и прераскажете го на тој начин 

 Бидете автентични и посветени. Вие сте во овој проект затоа што имате добри квалитети и 
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предуслови за таква активност. 

 Слушајте и умерено различни мислења, давајте можност за алтернативни идеи. Исто така, 

внимавајте на рамнотежата помеѓу мислењата. 

 Подгответе се, работете во мал тим за подготовки. 

 Користете реквизити, вклучете технологија и гаџети. 

 Вметнете сè што можете и знаете. Вклучете сè што можат да направат учесниците. 

 Комбинирајте директен контакт, групна работа, социјално вмрежување. 

 Ако не знаете каде да одите, разговарајте со колегите, не бидете сами. 

 

 

Референци  

Кога пребарувате повеќе информации за достапниот јазик, Google е навистина ваш пријател. 
Постојат многу различни пристапи и перспективи, прилагодени на специфични потреби. 

 

Ова се некои од нив: 

 Извлечете го фенси речникот за достапен  јазик: https://www.boia.org/blog/ditch-the-fancy-
vocabulary-for-accessible-language  

 Користете обичен јазик: https://accessibility.huit.harvard.edu/use-plain-language  

 Достапен јазик: водич за правила на инвалидност 
https://www.disability.illinois.edu/academic-support/instructor-information/accessible-language-
guide-disability-etiquette  

 

Може да користите и Јутјуб видеа, и тука имате неколку примери: 

 VPS: Пристапен јазик: https://www.youtube.com/watch?v=5khpP5u9fqc  

 Користење на технологија за да се направи достапност на содржината 
https://www.youtube.com/watch?v=qiWBkpJzytM  

 WIAD Austin 2019 - Stephanie Louraine on Accessible Language: 
https://www.youtube.com/watch?v=JYlxzROmH-Y  

 

https://www.boia.org/blog/ditch-the-fancy-vocabulary-for-accessible-language
https://www.boia.org/blog/ditch-the-fancy-vocabulary-for-accessible-language
https://accessibility.huit.harvard.edu/use-plain-language
https://www.disability.illinois.edu/academic-support/instructor-information/accessible-language-guide-disability-etiquette
https://www.disability.illinois.edu/academic-support/instructor-information/accessible-language-guide-disability-etiquette
https://www.youtube.com/watch?v=5khpP5u9fqc
https://www.youtube.com/watch?v=qiWBkpJzytM
https://www.youtube.com/watch?v=JYlxzROmH-Y
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6.6. Обука на отворено  
 Остави ја училницата и истражи нови околини за учење 

 

Aпстраткт – Главни карактеристики на пристапот – Клучни зборови 

Обука и образование на отворено е организирано учење кое се одвива претежно на отворено, 
што значи надвор од училницата. Тоа е експериментално учење во, за или за надворешната 
страна. Обука и образование на отворено е за учење на нов, различен, привлечен начин со 
користење на што повеќе ресурси што е можно од природната област. 

 

Некои типични цели на образование на отворено се: 

 Да се зајакне личниот и социјалниот развој  

 Да ги подобри вештините за решавање на проблемите 

 Да се создаде подаблоко чуство за местото во кое живеете и за други луѓе и важни проблеми 
во вашата локална заедница  

 Да се подобри тимската работа 

 Да се разберат природните опкружувања и да се развие подлабоко однос со природата  

 

Оставање на вашето познато и обично опкружување ви нуди многу нови можности: Да се биде 
надвор од училницата обезбедува околина за неколку интерактивни методи и активности што не 
можат да се спроведат во вообичаена ситуација во училницата: како што се теренски патувања, 
скокање, заеднички спортски активности, кампување, групни игри, лов на авантури, посета на 
локални места како музеи, шуми, продавници и компании, правење улични интервјуа, 
истражување на природата или на вашата локална заедница, вршење на услуги во заедницата 
или волонтирање итн. 

 

Младите луѓе понекогаш треба да излезат од нивната зона на комфор и да комуницираат со 
странци или да се справат со непознати ситуации, да ја напуштат својата „кутија“. Со изложеност 
на природна околина, младите можат да научат за нивниот однос со природното опкружување, 
односот помеѓу одредени концепти на екосистемот, личните односи, со другите, но и со самите 
себеси. Затоа, учењето на отворено е многу повеќе од само учење „надвор“. Исто така - секако во 
зависност од околината и групата - младите имаат можност да извлечат корист од размената на 
мислења со луѓе со различно културно или социјално потекло во природно опкружување. 

 

Во активности на отворено не само што ќе научите со слушање или читање, туку и преку 
согледување на вашата околина со сите ваши сетила. Вие ќе развиете нови начини на 
размислување и учење, ќе стапите во контакт со луѓе со кои немате врска, ќе соработувате со 
другите. Излегувањето надвор ќе ви помогне да го одбиете растојанието до одредена теоретска 
тема и да ја покажеме оваа тема од друга перспектива или како оваа тема има влијание врз 
вашиот личен живот. И, секако понекогаш мора да ја напуштите вообичаената зона на удобност и 
ќе бидете оспорени физички и психички. Но, ако искуството за учење на отворено ќе биде 
успешно, ќе добиете нови впечатоци и искуства, кои се надевам дека ќе резултираат со нов начин 
на размислување, „надвор од кутијата“. Методите за обука и образование на отворено треба да 
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ве поттикнат да преземете активности во реалниот живот. „Учењето со правење“ треба да ви 
помогне да ги откриете сопствените способности и компетенции, каде исто така ќе научите од 
грешките. Во обуките на отворено „учењето по нечии грешки“ е добредојдено. 

Да сумираме, обуката и образованието на отворено учат за себе, за другите и за природниот свет. 

 

Методи погодни за пристапот– Методолошки опис – Алатки за примерок  

Фокусот на следниве избрани методи беше дека тие се лесни за употреба и имплементација, се 
поврзани со прашања во реалниот живот и адресираат теми што се релевантни во секојдневниот 
живот на некој начин. Сите методи се практикуваат надвор од типичен амбиент во училницата. 
Најдете детални описи, сроден материјал, препораки за имплементација во нашата “WakeUp! 
Inspiration Toolbox”, на овој линк. 

 

1.Активна игра на улоги: Со активирање одредена улога, младите луѓе се соочуваат со предизвик 

да „се чувствуваат во“ друг идентитет. Идентитетот треба да биде дизајниран според избраната 

тема. Ова значи дека фокусот може да се стави на многу карактеристики, како на пример боја на 

кожа, возраст, пол или професија. Играњето улоги е како симулација, но често има победници и 

губитници. Улогите се по структурирани и имаат дефиниран збир на учесници со одредено 

време, места, опрема и правила. Улогата игра е соодветна методологија за различни теми, како 

што се теми кои се фокусираат на социјалниот идентитет, слободата на медиумите или 

демократијата. Повеќе информаци (ќе има во линкот) 

2. Градска турнеја во рамките на одредена тема ги прави младите луѓе посвесни за градот во кој 
живеат и различни луѓе што живеат во него. Повеќе информаци (ќе има во линкот) 

3.Екскурзии / часови или теренски патувања / студиски посети, на пр. патување до природен 

резерват, музеј, театар, турнеја низ градот, патување во светот на дипломатијата на ЕУ во Брисел 

Повеќе информаци  

4.Фото или видео предизвик: Младите треба да фотографираат или да снимаат видеа поврзани 

со одредена тема. Работата на креативен начин со паметни телефони и фотоапарати е одличен 

начин да се воведе непозната тема пред младите. Со станување активен дел од методот, ги 

охрабрува да развијат своја гледна точка. Подоцна додека разговараат и ги споредуваат 

фотографиите од нив се бара да ги рефлектираат, оценуваат и дискутираат за нивните искуства. 

Фотографиите и / или видеата можат да бидат објавени или изложени. Повеќе информаци (ќе 

има во линкот) 

5.Симулациски игри: Симулациска игра е модел на реалност. Тоа е контролиран детален режим, 

кој се рефлектира на ситуација која се наоѓа во реалниот свет. Во симулациска игра учесниците 

делуваат и се однесуваат слично како во реалноста. Тие прават избор, ги спроведуваат и 

добиваат последици од тие избори во обид да ги постигнат дадените цели. Повеќе информаци 

(ќе има во линкот) 

6.Scavenger Hunt: Тоа е игра, обично се игра во голема област на отворено, во која учесниците 

треба да соберат голем број на разни предмети. Повеќе информаци  
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7.Улични интервјуа: Интервјуирање на луѓе на улица или на други места, ќе им овозможи на 

младите луѓе да добијат преглед што мислат различните луѓе за одредена тема. Потоа, младите 

можат да ги оценуваат, дискутираат, интерпретираат и објавуваат интервјуа. Повеќе информаци 

(ќе има во линкот) 

 

8.Раскажување приказни: Луѓето кои искусиле или постигнале нешто посебно ја раскажуваат 

својата приказна од личен поглед за да ја минимизираат растојанието до некоја тема. Повеќе 

информаци (ќе има во линкот) 

9.Тура на прошетка и разговор: Сесијата „Прошетка и разговор“ може да се опише како мобилно 

интервју: обично две лица одат заедно и разговараат за одредена тема или разговараат за 

дадени прашања. Повеќе информаци (ќе има во линкот) 
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Организациски препораки (Времетраење, Инфраструктура, Ресурси, Потребни материјали) 

Треба да бидете сигурни дека поставувањето е привлечно за младите луѓе да учествуваат: исто 
така обидете се да достигнете луѓе што не се привлечени од вообичаеното / конвенционалното 
образование. Понекогаш дури може да има смисла да се скрие образовната цел зад некој настан 
што е привлечен за младите луѓе. Ако е можно, соработувајте со бенд, направете камп, пикник 
или забава потоа или понудете ужина или направете спорт (на пр. Фудбал, одбојка на плажа). 

Времетраењето на обука на отворено со млади е променливо. Препорачуваме временски распон 
помеѓу 2 и 8 часа. Бидете сигурни дека има доволно време да се запознаете, игри на “енергија”и 
дискусиите, но и физичките потреби (никогаш не го потценувајте времето потребно за добивање 
од А до Б или одење во тоалет!). 

Бидете сигурни за целта, целната група и исходот на вашиот проект пред да започнете. Според 
временската рамка и групата со која се работи, треба да се применат различни сесии со цел да се 
создаде средина со максимален можен исход. 

Според возраста на групата, треба да ја проверите околината пред да заминете надвор. Ако 
постои опасност (мраз, пчели гнезда, сообраќај, лоши временски услови ...) кажете на групата за 
тоа и минимизирајте ја опасноста колку што е можно повеќе. 

 

Ризици– Специфични работи што треба да се земат во предвид – Потенцијални стапици 

Учење на отворено вклучува дополнителни ризици, но преземањето ризици им овозможува на 
младите луѓе да научат витални лекции за себе и за нивниот свет. Младите треба да преземат 
ризици со цел да развијат когнитивни, социјални, физички и психолошки компетенции. И бидејќи 
„светот на отворено“ е полн со ризици, младите треба да научат да ги препознаат и да одговорат 
на нив за да се заштитат себе си и да развијат свои способности за проценка на ризикот. Значи, 
ризиците можат да имаат корист за исходот од учењето и затоа треба да бидат земени во 
предвид. 

Но, секако наставниците треба да обезбедат надворешно опкружување за учење што е можно 
посигурно, но колку што е потребно ризично, така што младите ќе научат да се справат со 
предизвиците. 

 

Што и да планирате да направите активности за учење на отворено, уверете се дека 
надворешното опкружување е што е можно посигурно, со разгледување на следниве аспекти: 

 

 Осигурете се дека областа за работа / учење одговара на планираните активности 

 Дискутирајте за потенцијалните ризици и решенија со учесниците секогаш бидете свесни 
за промена на временските услови. Секогаш ви треба план Б во случаи на невреме, ветер и 
дожд. Во зима треба да бидете уште повеќе свесни за повеќе ризици поради временските 
услови, на пр. лизгање, студ, мраз, итн. 

 елиминирање на можните опасности (отровни растенија, остри жива ограда, наклонети 
порти…) 

 изберете вистинска облека и обувки 

 треба да проверите пред тоа дали осигурувањето е покриено и надвор, исто така. 
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 Исто така, бидете свесни за големината на групата. Ако регистрацијата не беше неопходна, 
можеби ќе треба да подготвите различни методи во зависност од големината на групата. 
Плус треба да бидете сигурни дека ќе имате доволно „старатели“ за да ја водат и чуваат 
групата. 

 Осигурете се дека никој не ја напушта активноста на отворено и дека нема да ги кршите 
надзорните должности 

 Најмногу од сè, кога групата е преголема, може да има потешкотии правилно да се 
пренесат пораки. Секогаш размислувајте за фактот дека околината надвор е секогаш 
погласна од внатре. 

 Не заборавајте да ги донесете сите потребни материјали на местото каде што ќе ви 
требаат. 

 Подгответе се доволно рано и испланирајте временски амортизери во случај на какви 
било нарушувања и непредвидени тешкотии. 

 

Проценка на применетите методи – како да се мерат – факторите на успех  

Не е секогаш лесно да се мери користа од учењето на отворено. 

Најдобро би било, ако можете да ги споредите различните резултати од „училницата“ резултати 
од учење и „отворено“ учење на слични полиња или теми. 

За да го измерите успехот на настан или активност на учење на отворено, треба да вклучите 
простор за дискусија и проценка во планирањето. Секој треба да има можност да размисли за 
настанот и на исходот од нивното учење. И интерактивни вежби за повратни информации лесно 
можат да се спроведат во обука и образование на отворено. 

Може да снимате (аудио / филм) дискусии што се случуваат за време на настанот, да сликате, да 
ги анализирате резултатите, како и промени во однесувањето и размислувањето. За да го сторите 
тоа, користете алатки како личен дневник за рефлексија / рачно изработени списанија за да 
чувате докази за описи и раскажување чувства, перцепции и искуства. 

Можете исто така да користите алатки како “Blob tree” (Повеќе информаци во линкот) да се 
визуелизира патеката за учење или да се анализираат емоциите, чувствата и однесувањето на 
поединците, но исто така и во група. 

Исто така, фотографиите и видеата направени за време на активноста на учење на отворено, 
можат да помогнат подоцна да се анализира ситуацијата, напредокот на учењето и процесот во 
групна дискусија. 

Ако сакате подлабока проценка на ефектот и влијанието на вашата активност на отворено, 
можете да ги прашате / оцените вашите учесници за нивното знаење / став во врска со 
различните теми што сакате да ги адресирате пред и по настанот. Споредувајќи ги двата 
одговори / наод, можете да видите како се менува нивното знаење, компетенции, вештини, 
свесност, (само) перцепција и др. За да имате валидни податоци, треба да преземете мерки на 
почетокот пред да се вклучите во активности за обука на отворено и овие податоци беа 
споредени со податоците земени приближно еден месец по престанокот на дејноста, со што се 
укажува на краток, но сепак, надолжен ефект на дејноста. 
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Специфични препораки за млади врснички едукатори  

Пред да започнете да планирате настан за учење на отворено, важно е да бидете јасни за целите 
на активноста. Исто така, треба да размислите за посакуваниот исход: што ќе биде различно, ако 
вашата активност е успешна? Какви промени можете да видите во глума, размислување и 
однесување? Можеби е корисно да ги напишете целите и целите. 

Исто така е важно да знаете некои факти за вашата врсничка група: Која е нивната возраст? Колку 
претходно знаење имаат? Дали е нивното слободно време што го поминуваат или го посетуваат 
настанот на присилна база (на пример за време на училиште)? 

Пред да започнете, размислете што може да тргне наопаку. Како се справувате со различни 
ситуации и мислења? Што ако има дискусија или дури и спор? Како се справувате со 
дискриминаторскиот јазик? Како можете да ги мотивирате ако не се подготвени да работат? Што 
правите во случај на повреди? Што можете да направите ако времето се промени? Одговарањето 
на овие прашања однапред ќе ви даде сигурност. 

 

Референци 

На сопствено ниво на проект (German partner Gemeinsam leben & lernen in Europa: 
Секоја година имаме временски ограничена програма за менторство на млади волонтери и 
млади бегалци, наречена „10-10-10“ (10 слики - 10 часа -10 средби). По интеркултурната обука и 
за менторот и за бегалците, се одржува вовед во средбата со сите учесници заедно за да се 
запознаат. Следните 10 седмици еден ментор и еден бегалец се состануваат еднаш неделно 
околу еден час. Состаноците ќе се одржат во локалниот центар за млади. На секоја средба 
менторот носи една слика за одредена тема за која сака да зборува заедно (на пр. Спорт, 
слободно време / излегување, семејство и пријатели, училиште / универзитет, интересни работи 
во мојот град, патувања, храна, традиции ...) Но, исто така, менторот може да донесе слика. На 
менторите им обезбедивме и „Кутија за менторски јазик“: вклучува 10 тематски модули, со 
практични совети и препораки и материјал за учење, што им помага да разговараат едни со 
други, да се запознаат и да комуницираат. Овие состаноци се еден вид симулациски метод, каде 
учесниците мигранти и бегалци можат да ги тестираат и да ги подобрат своите јазични вештини 
во реални животни ситуации. За младите, оваа интерактивна и надворешна активност и метод е 
многу привлечна, но е уште позабавно, ако го напуштат младинскиот центар и се среќаваат на 
места како што се. Доста доброволци и нивните „ментори“стануваат пријатели и почесто се 
среќаваат на приватни места. 

По овие 10, ќе биде организиран финален заеднички настан за сите учесници, за да има убав крај 
на проектоттоа може да биде или пикник во парк, турнир во одбојка или фудбал, заедничка 
скара, ако е можно, кампување или нешто друго. 

 

Поврзани линкови и литература: 

Класен час на отворено : Извор, проверете: https://outdoorclassroomday.org.uk/resources/ 

 

Едукација надвор од училницата (EOTC): Активности, идеи, алатки, проверете:  

http://eotc.tki.org.nz/EOTC-home/For-teachers/Teaching-resources/Activities-ideas-tools 

 

https://outdoorclassroomday.org.uk/resources/
http://eotc.tki.org.nz/EOTC-home/For-teachers/Teaching-resources/Activities-ideas-tools
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toggl: 39 Team Building Games That You Will Actually Enjoy: https://toggl.com/team-building-games/ 

 

Robert Cserti: 12 Effective Leadership Activities and Games on November 16, 2018, see: 
https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/  

REYNOLDS, Olivia (2018): A CRITICAL ANALYSIS OF OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES AND THE 
IMPACT ON PUPIL DEVELOPMENT AND CONCEPTUAL UNDERSTANDING, in: The STeP Journal, 5(1), 
University of Cumbria, Vol 5 (1) pages 22-29. Link: 
https://ojs.cumbria.ac.uk/index.php/step/article/view/490/607 

 

What does the research say about Outdoor Learning? Collection of relevant articles, research etc. see:  

https://www.englishoutdoorcouncil.org/research.in.outdoor.learning.html  

https://toggl.com/team-building-games/
https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/
https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/
https://ojs.cumbria.ac.uk/index.php/step/article/view/490/607
https://www.englishoutdoorcouncil.org/research.in.outdoor.learning.html
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6.7. Учење заосновано на интереси  
 Како соодветно да ги мотивираме младите ученици? 

 

Апстраткт– Главни карактеристики на пристапот – Kлучни зборови 

Учењето засновано врз интереси го носи корисникот во центарот на целиот образовен процес. 
Децата уште од рана возраст почнуваат да го манифестираат својот интерес за одредени 
активности или полиња, докажувајќи ги повеќекратните интелигенции во кои се инвестираат. 
Клучот на овој пристап е да се користи интересот на една личност како основ во одлучувањето 
што ќе научат, колку долго и на кој начин.  

 

Процесот ја изненадува целосната посветеност на возрасниот - кој може да биде воспитувач, 
учител или родител - кој секогаш треба да биде достапен за слушање и идентификување на 
потребите на корисникот. Покрај тоа, возрасниот човек треба да покаже спонтаност и адаптација 
за да може образовната програма да биде прилагодена и интересна за секое дете. 

 

Во принцип, овој вид на учење е полесно обезбедено преку образование за домашно 
образование или училишта што ги следат филозофиите на Волдорф или Монтесори. Во системот 
за класично учење, спроведувањето на овој вид образование може да биде потешко и 
предизвикувачко заради големиот број ученици со кои наставник работи секојдневно. 

 

 

Сепак, придобивките од овој пристап базиран на интерес се бројни и треба да се сметаат за 
релевантен фактор при изборот на образовниот систем, во кое треба да учествува и едно дете. На 
пример, корисниците: 

 учат за што се заинтересирани 

 имаат слобода побрзо да одат преку материјалите за кои веќе се запознаени или да 
поминуваат повеќе време на обидот да ги разберат концептите кои се чини дека се повеќе 
предизвикувачки за нив, индивидуално 

 повеќе сакаат да го откријат новото 

 Далеку помалку фрустрирани се во однос на дискутираната тема и нивото на потешкотија 
со кое се реши 

 Поддржани се да ги откријат своите предности и кои предмети навистина уживаат и 
претпочитаат да учат во детали. 

 

Како и да е, наставниците имаат слобода да создаваат едукативни проекти заедно со децата. 
Овие треба да бидат засновани на интересите на детето и треба да се спроведат на многу 
збогатувачки и пријатен начин, така што ученикот едвај чека да научи повеќе и да учествува 
активно. Учесниците ќе задржат повеќе информации, бидејќи нема да им биде здодевно, ниту ќе 
поминат низ борбата да немаат мотивација за училишна работа. 

 

Влијанието на овој образовен стил лесно се гледа во однесувањето на децата, но и со време кога 



	

 

 

 
This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  59 / 78 

растат како возрасни кои изразуваат доживотна љубов кон учењето и кои промовираат одржлив 
образовен модел. 

 

Кога размислувате за учење базирано на интерес, доволно е да ги најдете одговорите на едно 
едноставно прашање: „за што се заинтересира ова дете / личност?“ Штом се открие одговорот, 
процесот може да започне. 

 

Клучни зборови: учење, интерес, мотивација, учење засновано врз интерес, личен пристап, 
прилагодлив наставник, пријатно учење, доживотна љубов кон учење 

 

Методи соодветни за пристапот – Методолошки опис – Алатки за примерок 

Интересот се смета за важен фактор за когнитивната стимулација. Истражувањата покажуваат 
дека заложбата за учење се зголемува откако ќе се зголеми интересот за темата. (Alexander, 
Jetton, & Kulikowich, 1995; Hidi, 2000). Така, бидејќи процесот е многу определен од интересите на 
учесникот и е прилагодена за секој конкретен случај, методите варираат многу. Истата тема е 
најчесто пати искусена и се изучува различно на различни лица. 

 

Сепак, за да се избере метод, неопходно е да се поминат низ некои посебни елементи. 

1. набљудувањето на однесувањето на лицето придонесува за разбирање на страстите, талентите 

и интересите на децата. Родителите или воспитувачите се одговорни да набудуваат: 

 активности што често ги прават децата 

 реакции на различен стимул 

 поставени прашања и дадени одговори. 

 

Важно е да поминете време без да бидете расеан од другите - дали може да бидат уреди, луѓе 
итн. - и да бидете 100% во сврзување едни со други. 

 

Додека набљудуваме, неопходно е да им се дозволи на децата да ја режираат претставата, така 
што тие да покажат за што се повеќе заинтересирани или iousубопитни, обезбедувајќи доволно 
информации за возрасните за лесно создавање на контекст за учење околу овие предмети. 

 

Покрај тоа, на децата им е потребна помош во нивната игра или дневните активности што сакаат 
да ги прават, а возрасните се охрабруваат да бидат достапни, да покажат интерес и лубопитност 
во какви се нивните верувања или тенденции. Друга едноставна и оригинална акција што може 
да ја направи едукаторот е директно да ги праша учесниците што сакаат да прават. Откако ќе 
започнат со „работата“, возрасните треба да останат смирени и трпеливи. 

Белешка: Ако набљудувањето е направено во брзање, нема квалитет и сигурност дека детето ги 
сторило своите работи со свое темпо. За наблудувањето е потребно време, но ова е лесен начин 
да се запознаете каде детето има најголем интерес за откривање на новото. 
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2.прикажана искреност за поддршка на учење засновано врз интереси 

На пример, професор по математика им рече на своите ученици дека неговата улога не е да ги 
научи на овој предмет, туку да укаже на различни начини за тие да го разберат. Одговорноста да 
изберат како да учат е на студентот и оние што не знаат што да избираат ќе бидат поддржани од 
него во овој процес. Овој начин на презентирање на тоа како учењето треба да биде водено од 
интересот на учениците, претставува добар пример за олеснувач што создава простор за 
учесниците да учат на сопствен начин. 

 

3. ставот на прилагодување прикажан кон учениците, секогаш влијае на процесот на учење. 

 

Друг пример илустриран од наставник/чка да забележи студент кој се борел со 
биологијата, но кој бил многу страствен од ракотворбите. Следејќи ја филозофијата 
заснована врз интересот, таа ја замоли нејзината ученичка да создаде човечка клетка со 
употреба на занаетчиски модел. Студентот се возбуди од идејата и среќно ја направи 
клетката со сите специфични елементи на истата. После оваа вежба, студентот се 
заинтересира да научи повеќе за развојот на клетките. 

 

Како генерален пристап на чекор кон чекор кон учењето базирано на интереси, постојат неколку 
прашања што ќе го водат возрасниот човек во идентификување на вистинската методологија што 
треба да се користи со секое лице, индивидуално: 

 Што го прави учесникот да обрне внимание? 

 Што го прави учесникот да се насмее и смее? 

 Кои вид на активности го прави учесникот многу апсорбиран? 

Идеите за најсоодветни активности ќе се појават откако ќе се посвети доволно време за фазата на 
набудување, а сите други совети и трикови се интегрирани во ставот на страните. Како и да е, 
учењето засновано врз интереси е за адаптација - затоа е порелевантно да се откриваат навреме 
методите соодветни за личноста на учесниците, талентите и, се разбира, интересите. 

 

Организациски препораки (Времетраење, Инфраструктура, Ресурси, Потребни материјали) 

Времетраење 

Воспитувачот треба да го земе предвид и времетраењето на часот и фазата на набљудување. Ова 
значи дека може да трае од 2 часа до колку време му треба на корисникот за да ги добие 
учењата. Оваа карактеристика, на овозможување на учесникот колку време им е потребно за 
учење, е релевантна карактеристика на учење засновано врз интереси и претставува предност 
понудена за вклучената личност - без временски рок, без стрес во училишната работа, само 
зголемена мотивација за учење преку страсти. 

 

Инфраструктура 

Овој вид на учење може да се одвива насекаде - ова е една од предностите на тоа. Штом се 
привлече вниманието на учесникот, просторот може да се искористи со целосен потенцијал 
овозможувајќи им да истражуваат и создаваат. Сепак, важно е да се осигураме дека е 
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обезбедена физичка и емоционална безбедност, така што корисниците можат да земат што е 
можно повеќе од контекстот. 

 

Ресурси 

Во овој вид на процес, вклучени се сите видови на ресурси: човечки, информативни, 
материјални и финансиски. 

Од суштинско значење е вклученоста на едукатор, кој секогаш може да биде околу, да го 
поддржи процесот и да обезбеди простор каде корисникот може да го доживее учењето 
засновано на интереси на оригинален начин. Ова бара возрасните да бидат информирани за тоа 
како учењето се случува врз основа на лични интереси, а исто така има и когнитивни капацитети 
за да се осигури дека самиот информативен придонес е добро откриен од страна на детето. 

Земајќи го предвид она што го претпочита детето, може да има потреба од материјали, особено 
оние што му овозможуваат на корисникот да научи понатаму. 

Во зависност од видот на користениот метод, може да бидат потребни финансиски средства за 
аквизиција, влезни такси, давачки за услуги и сл. 

 

Материјали 

Учесниците треба да искусат различни активности, врз основа на она што тие претпочитаат, па 
затоа е неопходно да се обезбедат широк спектар на материјали за да се осигурат дека можат 
да бидат покриени потребите. На пример, може да се користат книги, гаџети, канцелариски 
материјал, природа, занаети, музички инструменти итн., Во целост во зависност од интересот на 
учесникот. 

 

Ризици – Специфични работи што треба да се земаат во предвид– Потенцијални стапици 

Причината за учење базирана на интерес е толку отворено прифатена низ целиот свет, веќе е 
изложена - подигање на мотивација за учење, развој на чувство за доживотна љубов кон учење, 
градење вештини за живот и вештини за кариера, исто така. 

Сепак, има некои предизвици со кои наставниците и учесниците можат да се соочат: 

 Тие може да се соочат со тешкотии при моделирање на ефективни техники на 

испрашување со цел учесниците да ги продлабочат темите и да добијат повеќе знаења и 

вештини; 

 олеснувачите треба целосно да го разберат концептот на учење базирано на интерес и да 

го прифатат концептот каков што е, да останат флексибилни, но во исто време без да 

влијаат на филозофијата зад тоа; 

 на учесниците треба да им се научат вештини за поставување ефективни прашања и лично 

да ги оценуваат добиените информации - во зависност од случајот; 

 учесниците треба да бидат научени да ја преземат одговорноста за сопствениот процес 

на учење; 

 Во моментот, признавањето на компетенциите стекнати преку овој вид систем е доста 

тешко да се направи, бидејќи не се обезбедени стандардни тестови. Така, за учесник кој 
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би сакал да се регистрира за класичен систем во иднина, можеби е малку предизвик да се 

добие валидацијата; 

 Наместо класични проценки, учесникот има лично портфолио со кое најмногу раководи 

олеснувачот кој го набудува напредокот (во зависност од возраста и сл.). Со цел 

портфолиото да биде релевантно, фасилитаторите треба да вложат напори да го 

ажурираат со информации што ја докажуваат реалноста и, згора на тоа, ја препознаваат. 

Не постои процес / стилот за олеснување на учењето без никаков ризик. Учењето засновано врз 
интереси има некои ограничувања, но сепак е еден од најпосакуваните образовни системи, како 
што изразија родители, воспитувачи и деца и различни учесници. За да може процесот да се 
случи пожелно, потребна е силна заложба од сите страни. 

 

Проценка на применетите методи – како да се мерат – факторите на успех 

Спроведувањето на формален метод на оценување не се охрабрува во овој вид образование 
врз основа на интерес. Се смета дека вклучениот учесник чувствува притисок како резултат на 
проценки или тестови, што би било во спротивност со целта на тоа: задржување на повеќе 
информации благодарение на пристапот заснован на интерес. Така, не се користат 
традиционални материјали или техники, но тоа е олеснувачот кој ја води евалуацијата на 
процесот. (Wynne Harlen, 2013) 

 

Фасилитаторот има предвид две перспективи со цел да ги процени факторите на успех: 

 напредокот на учесникот денес во споредба само со самиот себе, учесникот на вчерашниот 
ден; и 

 надлежност на фасилитаторот да создаде ефективни контести на учење засновано на 
интересите на учесникот со кого работат 

 

Напредокот на учесникот се следи преку личен портфолио. Портфолија на учениците може да се 
смета како доказ за учење што учениците одлучуваат да го откријат на свое ниво и темпо. Тие 
претставуваат добра алатка за учесникот да ги признае и да се запознае со нивните 
компетенции стекнати во текот на времето. Во исто време, наставниците можат да ги 
набљудуваат интересите на корисниците, како се развиле нивните интереси, но и да најдат 
решение за потенцијалните работи што ќе ги подобрат фасилитаторот - тие имаат одговорност 
ефективно да го водат процесот на учење засновано врз интереси. 

Во некои случаи, портфолиото е ко-управувано од фасилитаторот и учесникот, со цел да му 
помогне на учесникот да ги рефлектира, полесно да ги разбере своите способности и подобро да 
се запознае. 

 

Исто така, напредокот на учесникот (и фасцилитаторот) се забележува преку групни или 
индивидуални дискусии и дијалози, кои може да ги иницираат сите страни. Ова се моментите 
кога потребите на учесниците се изразуваат директно и олеснувачот има улога да покаже 
сочувство, да ги разбере и да ги интегрира во идните предложени активности. 
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Фасилитаторот исто така ја следи работата направена сами преку специфични алатки во 
комбинација со повратните информации собрани од учесниците за време на дијалогот, од 
родителите, од другите колеги или на кој било друг неформален начин. 

 

Специфични препораки за млади врснички едукатори 

Фасцилитаторот, може да биде младински работник, наставник или родител итн., Може да ја 
користи следната листа за да може да остане на црвената линија на филозофијата за 
образование засновано врз интереси: 

 да идентификува предмети, активности или луѓе кои го привлекуваат вниманието на субјетот; 

 да идентификува предмети, активности или луѓе што се чини дека се омилени работи на 
учесникот, или да го натераат учесникот да се смее или насмее; 

 да идентификува однесувањето на кое детето најмногу ужива-што избира да направи 
почесто/која работа е тешко да се направи; 

 да идентификува секојдневни активности што можаат да бидат можности за едукативни 
методи заосновани врз интерес на учесникот; 

 да понуди низа можности за учесникот да избере да се вклучи; 

 обрнете внимание на интеракцијата помеѓу учесникот и другите луѓе или предмети; 

 поддржете го ангажанот на учесниците со позитивизам и доверба; 

 охрабрете го учесникот да користи нови начини за решавање на предизвици. 

 

Горенаведените практични предлози секогаш треба да се следат со љубовен и грижлив став на 
фасилитаторот, кој исто така се пренесува на учесникот, кој е поддржан во идентификување на 
сопствената доживотна љубов кон учењето. Имајќи го ова предвид, фасилитаторот придонесува 
за мотивирање на учениците и децата да истражуваат со цел да им помогне да задржат повеќе 
од она што го учат. (ОЕЦД, 2018) 

 



	

 

 

 
This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  64 / 78 

 

Референци  

Alexander, Jetton, & Kulikowich, 1995; Hidi, 2000. Motivational Effects of Interest on Student 
Engagement and Learning in Physical Education: A Review. 11-16 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2018. The future we want. Education 
2030. 4-6 

Wynne Harlen, 2013. Assessment & Inquiry-Based Science Education: Issues in Policy and Practice. 48-60 

https://howdoihomeschool.com/2018/12/26/interest-based-learning-benefits-theory/ 

https://www.researchgate.net/post/What_teaching_methods_do_you_use_in_order_to_attract_stude
nts_attention_and_interest 

http://ecpcprofessionaldevelopment.org/wp-content/uploads/articulate_uploads/Interest-Based-Child-
Learning-e-Lesson-3/index.html 

https://www.wabisabilearning.com/blog/inquiry-based-learning-disadvantages 

 

https://howdoihomeschool.com/2018/12/26/interest-based-learning-benefits-theory/
https://www.researchgate.net/post/What_teaching_methods_do_you_use_in_order_to_attract_students_attention_and_interest
https://www.researchgate.net/post/What_teaching_methods_do_you_use_in_order_to_attract_students_attention_and_interest
http://ecpcprofessionaldevelopment.org/wp-content/uploads/articulate_uploads/Interest-Based-Child-Learning-e-Lesson-3/index.html
http://ecpcprofessionaldevelopment.org/wp-content/uploads/articulate_uploads/Interest-Based-Child-Learning-e-Lesson-3/index.html
https://www.wabisabilearning.com/blog/inquiry-based-learning-disadvantages


	

 

 

 
This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  65 / 78 

6.8. Вмрежување и интердисциплинарна работа 
 Нови форма за соработка со други организации 

 

Апстракт – Главни карактеристики на пристапот – Клучни зборови 

Вмрежување и интердисциплинарна работа: нови форми за соработка со други организации 

 

Потребата за вмрежување, соработка и интердисциплинарни пристапи за обезбедување работа 

отсекогаш бил многу важен фактор за успешно спроведување на заеднички активности во широк 

спектар на сектори. Во академскиот сектор, утврдено е дека одделенските структури спречуваат 

развој и истражување и образование. „Структурите и етикетите се важни за да се доведе ред до 

забуна, да се обезбеди чувство за насока и цел. Но, тие можат да ја загубат својата вредност 

бидејќи светот се менува околу нив. Во свет каде интердисциплинарното истражување е од 

поголемо значење, делењето универзитети по академски оддели создава бариери, а не 

бенефиции “, цитира статија во The Guardian.1 

 

Истите принципи важат во контекст на граѓанскиот сектор, и, размислувајќи подалеку, слични 
принципи за постигнување, вмрежување, преговарање, доаѓање договори и испорака на 
заедничка работа, се реалност во политиката, бизнисот, секторот за истражување и ефикасно 
каде било луѓето комуницираат за да постигнат заедничка цел). Но, потребата за мрежно 
поврзување и интердисциплинарна работа, како и да се биде отворен за слушање и соработка и 
за наблудување на другите сектори, дури и ако за претпазливост и решавање на нееднаквостите 
што се резултат на влијанието на надворешните фактори, е клучен елемент на успех не само за 
граѓанските организации и мрежи во кои тие се организираат, но и за проекти и иницијативи што 
се водат на многу локално ниво! Дури и многу иницијативи засновани врз основа на информации 
може да бараат поддршка за финансирање и бидејќи добивањето финансиска поддршка е сè 
поконкурентно, важно е да бидете во можност да организирате иницијативи во контекст на 
мрежа: колку повеќе има од вас, толку сте посилни! Гледајќи го примерот на нашиот проект, ние 
сме составени од многу организации кои го прават и треба да го задржат својот идентитет, за што 
треба да бидат горди. Тие имаат учинокот во различни области на интервенција и постигнуваат 
успеси каде што се најдобро поставени за да постигнат позитивна промена. Сепак, заедно, го 
имаме и идентитетот „Wake Up Europe“, што колективно нè прави посилни. Вмрежувањето и 
интердисциплинарната работа се важен елемент на она што го прави нашиот проект успешен и 
дефинитивно ќе ги направи вашите сопствени проекти и иницијативи исто така успешни. 

 

Додатни забелешки: Поставување на вашиот проект користејќи вештини за вмрежување 

Пред да разгледаме подетални делови од ова поглавје, да започнеме со малку вовед во 
концептите на вмрежување и интердисциплинарна работа. 

 

Понекогаш може да биде застрашувачко да се размислува за воспоставување на волонтерски 
проект. Сепак, со користење на вештини за мрежно поврзување и повикување на колеги и 
пријатели од други организации навистина може да помогне во развојот и спроведувањето на 
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еден проект. 

 

Прочитајте го првиот дел од ова поглавје што ги опишува мрежите и интердисциплинарното 
работење на мета ниво, а потоа… 

 

… Поставете си серија прашања и одговорите ќе ви помогнат успешно да го поставите вашиот 
проект! 

 

Кога ја имате вашата идеја, размислете за колегите, пријателите, групите за интереси, 
поформалните групи што можат да ви помогнат. 

 

Дали имате лесен пристап до овие групи? Може ли да повикате група луѓе заедно да 
организираат работилница на која би можеле да ги поставите своите идеи? Можете ли да ги 
користите вашите контакти преку социјалните медиуми за да ги поканите луѓето на 
работилницата? 

 

Каде би можеле да ја водите работилницата? Можеби е можно да имате просторија во 
училиште, колеџ или центар на заедницата на која би можеле да поканите заинтересирани. Дали 
сте поврзани со институција која може да ви помогне? 

 

Ако сте поврзани со центар на заедницата, младинска група, училиште, колеџ или друга 
организација со седиште во заедницата, шансите се дека таа е поврзана со низа други слични 
организации и ќе имате начини да остварите контакт со нив. Овој вид на мрежно поврзување, 
што секако треба да се направи преку социјалните медиуми или веб-страниците (каде луѓето 
веќе се согласија за споделување на своите е-пошта и информации), би можеле да стават во 
контакт со многу повеќе луѓе кои можеби сакаат да бидат дел од вашите проект и волонтирање 
со вас. 

 

Претпоставувајќи дека сакате да водите, развивате и спроведувате сопствен проект, сега ќе треба 
да размислите: 

 

 финансирање (ако е потребно) 

 материјали 

 корисници 

 демонстрирање на успехот и влијанието на вашиот проект 

 

Во однос на финансирање и материјали, повторно, користете ги вашите мрежи за да отидете кај 
луѓе кои би можеле да ви дадат мали грантови и / или материјали што ќе ги користите во вашиот 
проект. 

Кои ќе бидат крајните корисници на вашиот проект? Со кого ќе работат вашите волонтери? Во 
случај на WAKE UP, корисници ќе бидат други млади. Затоа, треба да ги користите вашите мрежи 
- социјалните медиуми за да се запознаете со младите луѓе кои би можеле да бидат 
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заинтересирани. Ако сте поврзани со училиште или колеџ, имате готова публика. Но, можеби 
сакате да достигнете помлада возрасна група и да ги сензибилизирате на активно граѓанство и 
европски и демократски вредности. Во овој случај, треба да можете да наведете основно 
училиште, на пример. Користете ги мрежите! Дали имате пријатели, роднини или познаници кои 
се наставници од основно училиште? Можете ли да им пристапите неформално за да откриете 
дали нивното училиште може да биде заинтересирано за серија работилници на оваа тема, 
насочени кон таа помлада возрасна група? 

 

Исто така, препорачуваме да го прочитате овој напис и да научите што може да направи мрежно 
поврзување за вас: https://hbr.org/2016/05/learn-to-love-networking. 

 

Исто така е важен интердисциплинарен пристап кон работата и градење на проекти. Според 
Центарот за интегративни пристапи во Каналските острови, клучните карактеристики на 
интердисциплинарниот теоретичар/мислител се следниве: 

 

 Поставува прашања 

 Ги одредува целите и ги исполува 

 Отворен ум, независен мислател 

 Прилагодливи, не плашејќи се да пробате нови работи 

 Креативни и иновативни 

 Aдаптира знаење за учебник во реалниот свет 

 Продолжува да расте и да учи 

 Вештини: 

o Решавање на проблеми  

o Истражување 

o Пишување 

o Усна комуникација  

o Слушање 

 Тимски расположен, ја разбира динамиката на групата, работи добро во групните поставки, 
подготвен да им помогне на другите 

 Ја гледа големата слика (не само област на специјализациј) 

 Свесен за разновидност, се однесува кон другите со достоинство и почит 

Дали ова важи за вас? Дали го користите овој пристап при изградба на проект? 
 
Размислете за навестувања, совети, прашања и предлози погоре. Доколку сте подготвени и 
заинтересирани да преминете на повисоко ниво на пристап кон мрежно поврзување и 
интердисциплинарна работа, препорачуваме да ги проследите следните страници на ова 
поглавје, каде ќе дознаете повеќе за методологии, организациски препораки, потенцијални 
ризици и фактори за успех, сите поврзани со концептите на мрежно поврзување и 
интердисциплинарна работа. 

 

https://hbr.org/2016/05/learn-to-love-networking
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Уживајте и со среќа! 

П.С. На крајот на ова поглавје, ќе најдете дел за многу интересен, корисен и успешен пристап за 
водење и управување со проекти и иницијативи. Тој се нарекува „Теорија на промени“ и е 
навистина добар начин за работа во група за да се утврдат целите, активностите и влијанието на 
вашиот проект. Ако сакате да дознаете повеќе за она што се однесува на „Теоријата на промени“, 
дури и ако не мора да го користите во вашите проекти, ве охрабруваме да го прочитате и овој 
дел! 

 

Mетоди соодветни за пристапот – Mетодолошки опис – Алатки за примерок 

Што точно е мрежно работење и интердисциплинарна работа? Може да се размислува за 

вмрежување во контекст да се биде дел од формална група, политичка партија или платформа на 

граѓанското општество. Еден добар пример за таква платформа на граѓанското општество би 

можел да биде Volonteurope (www.volonteurope.eu), која ги здружува истомислените невладини 

организации од цела Европа и нивните волонтери за промовирање на волонтирање, активно 

граѓанство и социјална правда, преку активизам и политичко застапување.  

 

Но подеднакво, вмрежувањето не мора да се прави во контекст на формална платформа или 

организација! Дали сте отишле на било какви конференции или собири на многу различни луѓе 

порано, или планирате да го сторите тоа? Можеби знаете дека ќе присуствуваат други луѓе, луѓе 

кои се клучни за да се вклучат во вашиот проект или иницијатива. Зошто да не се искористи 

можноста да се биде на исто место во исто време за да се сретне со нив, со што се искористуваат 

взаемно вложените ресурси (време, пари за патување и слично) до најдобро? Запознајте ги на 

масата за регистрација или на влезот во областа за ручек - лесно можете да споделите како 

изгледате преку социјалните медиуми пред настанот, полесно ќе се препознаете меѓусебно во 

големиот собир - во спротивно, можеби ќе треба само прибегнете кон опишување на тоа што ќе 

облечете! Потоа, продолжете со состанокот 1:1. Имајте на ум, вие исто така сте присутни на 

конференцијата, така погрижете се вие и вашиот партнер за состаноци да сте добро подготвени и 

да ве информираат за што сакате да разговарате, бидејќи времето може да биде кратко. И, ако 

ви истече времето, погрижете се да организирате последователен, ад-хок состанок, за да ги 

покриете сите теми, прашања, прашања за кои двајцата сте сакале да разговарате. 

 

И што мислиме со интердисциплинарна работа? Веќе во претходниот дел издвоивме некои 
карактеристики на интердисциплинарен теоретичар, кои се карактерни црти на индивидуата. Во 
случај на поширок контекст, интердисциплинарна работа е работа која анализира и здружува 
врски помеѓу различните дисциплини. Така, на пример, во вашиот проект, ако носите други 
партнери одборот, создавате мрежа! Значи, во оваа мрежа, вие создавате мост помеѓу 
различностите, стручноста и специјализмот што секој човек го носи на масата. Ова се надевам ќе 
значи дека вашиот проект работи како координирана и кохерентна целина, составена од широк 
спектар на партнери, кои заедно го прават вашиот проект или иницијатива посилен и 
поефикасен. 

http://www.volonteurope.eu/
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Организациски препораки  (Времетраење, Инфраструктура, Ресурси, Потребни материјали) 

Во однос на времетраењето, инфраструктурата, ресурсите и потребните материјали, сите тие ќе 

се разликуваат од типот на мрежата што ја воспоставувате и вашата интердисциплинарна 

соработка. Времетраењето на иницијативата може да биде многу кратко во случај да се обидете 

да се справите со вонредна состојба - на пример, ако по поплавување организирате група на 

волонтери кои ќе ви помогнат во операцијата за расчистување, малку е веројатно дека вашата 

вклученост ќе трае долго меѓутоа, заедницата дефинитивно ќе го цени изразувањето на вашата и 

вашата група за помош и активно граѓанство. Други иницијативи - на пример, ако идентификувате 

дека во вашиот локален совет постои одлука за промена во заедницата, како, да речеме, 

повлекување на автобуски превоз, што е клучна врска за луѓето во вашиот град кон другите 

географски области - процесот на петиција на одлуката и вклучување во застапување ќе трае 

многу подолго. Така, времетраењето и сложеноста на вашиот проект исто така ќе бидат 

значително различни. 

 

Истото важи и за инфраструктурата. Продолжувајќи по примерот да помогнете по поплавата, 

можеби нема потреба од физичка инфраструктура, веројатно ќе ги користите вашите мобилни 

телефони и социјалните медиуми, како и социјалните контакти, за да ги мобилизирате колегите 

доброволци за да помогнат во напорите на исчисти. Ако се вклучите во другиот пример на 

проект, каде ќе соберете мрежа на активисти за да побарате одлука на локалниот совет за која 

сметате дека е погрешна и ќе има негативно влијание врз заедницата, додека секако ќе 

користите и на Интернет соработка, социјални медиуми, можеби ќе ви треба простор за 

состаноци за да се здружите и да разговарате за напредокот и следните чекори во вашата 

иницијатива. Ова ќе биде пример за вашата инфраструктура. 

 

Што се однесува до ресурсите и материјалите, тие ќе бидат разновидни како вашиот проект и 
природата на вашата мрежа, но ве молиме проверете дали ги имате предвид во вашето 
планирање, дури и ако вашата иницијатива е многу локална и кратка во однос на времетраењето. 
Доколку помагате во расчистувањето по поплавување, вашите и вашите колеги доброволци во 
вашата неформална мрежа на активни граѓани можеби нема да ги имаат достапните алатки, но 
сигурно дека професионалните служби за спасување кои ќе бидат таму, ќе бидат пријатно среќни 
да ви дадат материјали и ресурси кои, заедно со нивното лидерство, ќе дадат позитивно и трајно 
влијание и помош на вашата заедница. 

 

Ризици – Специфични работи што треба да се земаат во предвид – Потенцијални стапици 
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Како и секогаш, работите не мора секогаш да работат според саканиот план и треба да бидете 
свесни за ризикот и стапиците со кои може да се сретнете кога започнувате со вашиот проект или 
иницијатива. Ние ги презентираме овде да не ве исплашат, туку да ве направат повеќе свесни за 
нив. Ако мислите на нив пред да го започнете вашиот проект и да подготвите одредено 
планирање за резерви - она што ние би го нарекле „планирање на вонредни состојби“ - тогаш, 
доколку се соочите со тие проблеми, веќе сте подготвени за тоа како да гo свртите и да гo 
добиете вашиот проект повторно на вистинскиот пат.  

Некои потенцијални ризици со кои може да се сретнете во тек: 

 

 Можеби aкo откриете дека ако во вашиот проект има нееднаква распределба на задачите, 
тогаш ќе имате товар на дополнително време што треба да го потрошите, особено ако сте 
лидер на проектот; во мрежите, може да имате партнери кои се повеќе „чувари“ од 
„даватели“ 

 Постои нејасно мерење на резултатите од вашиот проект и оттука и потешкотии во 
демонстрирањето на успесите на вашата иницијатива  

 Ако работите во мрежа на организации, може да има промени во бројот на вработените, така 
што лицето што можеби работевте порано заминало и треба да донесете ново лице до 
датумот; ова може да потрае иодземе време и повеќе ресурси! 

 Вие остварувате долги дискусии што водат кон малку резултати, затоа, клучно е да имате 
добар претседател за состаноци  

 Секојдневни дневници и календари можат брзо да бидат зафатени, така што може да најдете 
проблеми со наоѓање датуми за состаноци што се добри за сите партнери  

 Можеби немате вистински партнери што ви се потребни за да ја направите мрежата да 
работи ефикасно, затоа имајте ги предвид алтернативните партнери за кои можеби ќе треба 
да се јавите и да ги донесете до вашата мрежа, особено ако сегашниот партнер испушти 

 Може да има разлики во мислењата, стилот на работа и очекувањата на партнерите во 
мрежата - овие треба да се управуваат добро и без фрустрации  

 Ако вашата мрежа навистина не работи добро, тоа може да предизвика оштетување, или 
разредете ја вашата марка, и / или углед  

 Може да наидете на сложеност во донесувањето одлуки и затоа е важно кога ќе го започнете 
вашиот проект, вашата иницијатива или мрежа, од самиот почеток е јасно појавено што е 
процесот за донесување одлуки 

 Ако, на пример, премногу се потпирате на надворешни извори на финансирање или 
финансиери кои ги диктираат своите правила за тоа како треба да се извршува вашиот проект 
или мрежа, може да ја изгубите автономијата преку вашата иницијатива 

 Ако многу надворешни одвраќања почнуваат да влијаат на вашиот проект, можеби ќе се 
фокусирате на нив и со тоа ќе ги пренасочувате енергијата и ресурсите подалеку од 
основните цели на вашата иницијатива - „нагон на мисијата“ 

 Слично на тоа, како и со разредувањето и штетата на брендот и репутација, може да се 
предизвика оштетување на организацијата и губење на ресурси, доколку мрежата е 
неуспешна  
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 Забуна на засегнатите страни 

 

И не заборавајте да разгледате некои клучни пречки за успешна мрежа и интердисциплинарна 
соработка: 

 Личности  

 Конкуренција помеѓу партнерите  

 Недостаток на информации и искуство  

 Недостаток на ресурси, особено во фаза на одлучување  

 Отпорност на промена  

 Културна неусогласеност помеѓу организациите  

 Недостаток на доследност и јасност на улогите и одговорностите 

 

Проценка на применетите методи – како да се измерат – факторите на успех 

Во овој дел од поглавјето, сакаме да го свртиме вашето внимание кон основните принципи на 
вмрежување, кои се надевам ќе доведат до многу успеси за вашиот проект. Важно е да ги земете 
предвид - како што е со ризиците, за кои разговаравме во претходниот дел - затоа што тие ќе 
имаат важно и позитивно влијание врз вашата мрежа и иницијатива. 

 

Значи, ние би ви предложиле да размислите за следново: 
 

 Мрежа може да се воспостави и одржува само доколку има целосна поддршка од сите свои 
членови и учесници  

 Треба да ги земате во предвид следниве точки за мрежите: 

o да се утврди конкретна причина или цел, без разлика дали станува збор за заеднички проект или 
потреба за здружување на ресурси (на пример, за подобрување на финансиската состојба) 

o развијте интересна платформа, идеја или создадете рамка или повод за платформа која ќе 
ја воспостави вашата мрежа околу заеднички проект и иницијатива 

o да се има заеднички основни намери: заедничка формулација на цели, истовремено 
заштитувајќи ја автономијата на поединците или организациите во вашата мрежа 

 Блиските односи треба да се управуваат на адекватен начин 

 Потребна ви е размена: сите партнери во мрежата треба да се профитираат од учеството во 
мрежата 

 Луѓето се исто толку важно колку организациите и институциите 

 Воспоставете доверба помеѓу партнерите 

 Создадете чуство на единство и чуство на припадност 

 Почитувајте ги различните компетенции/знаење на партнерите  

 Да ги препознаат и искористат вештините и искуствата на вклучените членови или партнери  

 Континуитетот и сигурноста се важни 
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 Разјаснување на взамените очекувања е исто така важно, како што веќе разговаравме. 

 

Разгледувањето на сите горенаведени точки и обраќањето на истите ќе ве направи повеќе и 
подобро подготвени за да се осигурате дека вашата мрежа и проектот што го преземаат е 
успешна. 

 

И, последно, но не и најмалку важно, запомнете ги следниве услови за успешно вмрежување: 

 Размената на надлежности е взаемна  

 Треба да имате баланс на давање и земање  

 Ако сте лидер на вашата мрежа, бидете балансирани, фер, имате трпеливост, но во исто 
време, бидете подготвени да побарате нешто на соодветен начин  

 Осигурете се дека имате доволно време, а не само физички ресурси  

 Бидете отворени за нови работи и иновативни начини на работа  

 На почетокот, имајте конкретни активности, кои исто така се лесни за реализација (лесни 
победи, како и долгорочни цели) 

 Не идеализирајте мрежи, бидете критични за нив: тие се многу корисни, но тие не се секогаш 
совршено решение 

 

Специфични препораки за млади врснички едукатори 

Во текот на ова поглавје се обидовме да ви дадеме широк спектар на совети, работи што треба да 
ги барате во однос на ризиците и стапиците, објаснувања за тоа што претставува успешно 
вмрежување и интердисциплинарна соработка. Се надеваме дека ќе ги најдете корисни, бидејќи 
имавме за цел да ги напишеме различните делови на начин на кој можете да се прилагодите на 
вашата сопствена ситуација, сопствената мрежа, вашиот сопствен проект или иницијатива. Ако 
можеме да ви дадеме една специфична препорака, тогаш со сигурност ќе биде дека ниту една 
мрежа не е секогаш иста, но она што ја прави посилна е фактот дека правите нешто, за корист на 
другите и предизвикувајте што може да биде погрешно во вашата заедница , заедно, во група, 
без разлика дали се индивидуални или организации. Бидете отворени, размислете креативно, 
вклучете се во дискусии, слушајте и учите едни од други, бидете фер, но исто така и критични, не 
плашете се од конфликт затоа што исто така треба да се управува во мрежите и што е најважно, 
да уживате во искуството. 
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6.9. Теорија на промени  
 Разбирање и планирање на она што сакате да го постигнете со вашиот 
проект 
 

Теорија на промени 

Ако ја читате оваа секција, тоа значи дека сте заинтересирани да дознаете повеќе за 

методологијата на Теорија на промени. Одлично! Како што рековме на почетокот на ова поглавје, 

дури и ако не го користите за ваш сопствен проект, тогаш фантастично е што сакате да дознаете 

повеќе за оваа многу корисна алатка. 

 

Концептот „Теорија на промена“ е метод што се користи на глобално ниво за да се идентификува 

проблем и како се очекува посакуваната промена на тој проблем да се случи во одреден 

контекст. Особено е фокусиран на мапирање на она што е опишано како „средина што 

недостасува“ помеѓу промената што ја прави еден проект, нејзините активности, интервенции и 

како овие водат кон посакувани цели. Ова го прави со тоа што прво ги идентификува 

посакуваните долгорочни цели и потоа работи одназад за да ги идентификува сите услови, т.е. 

исходи, кои мора да се воспостават (и како тие се поврзани едни со други) за да се појават 

целите. Сите овие елементи се прикажани во Рамковна Резултати. 

 

Рамката на резултати дава основа за идентификување на кој вид интервенција ќе доведе до 

исходите утврдени како предуслови за постигнување на целите за проектот. Преку овој пристап, 

точната поврзаност помеѓу активностите и постигнувањето на целите е подобро разбрана. Ова 

создава подобро планирање, затоа што активностите се поврзани со детално разбирање за тоа 

како навистина се случува промената. Исто така, помага за подобра проценка на проект, бидејќи 

е можно да се мери напредокот кон постигнување на целите, што надминува идентификација на 

резултатите од проектот. Може да покаже извонредно влијание на проектот врз важни засегнати 

страни, како што се финансиерите! 

 

Она што се занимава со користење на методологијата на Теорија на промени се сите елементи на 

она што доведува до успеси во мрежите, без разлика дали се формални (како 

платформатаVolonteurope спомената на почетокот на ова поглавје) или повеќе неформални, ад-

хок проекти. Сите тие се врти околу „не оди сам“, туку надминуваат да работат во силоси и да 

соработуваат со истомисленици. Тие вклучуваат, но не се ограничени на: 

 Планирање 

 Согласување 

 Поврзување 

 Ангажирање 

 Предизвик 
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 Поддршка 

 Водечка 

 Правење на разлика 

 

 

 

Што е потребно за да се воспостави успешен модел на Теорија на промени? 

За почеток, се препорачува успешно да одговорите на шест клучни прашања: 

1. Кој бараме да влијаеме и да имаме корист: целната популација? 

2. Кои придобивки сакаме да ги постигнеме: резултатите? 

3. Кога ќе ги постигнеме: временскиот период? 

4. Како ќе направиме ова и другите: активности, стратегии, ресурси и сл? 

5. Каде и под кои околности ќе ја завршиме нашата работа: контекстот? 

6. Зошто веруваме дека нашата теорија ќе работи: претпоставки? 

 

На следната страница, ние споделуваме со вас постоечки модел на Теорија на промени од еден 

од проектите управувани од Волонтерски работи во Велика Британија, кој се нарекува 

„Grandmentors “. Тоа ќе ви помогне да визуелизирате како изгледа финалниот модел. 

 

 
 

Дали има ризици или стапици при користење на пристапот за Теорија на промени? 

Да! Како и со секоја методологија, ги има и добрите и лошите страни. Во проекти или 

иницијативи чиј успех зависи од вмрежување и меѓудисциплинарна соработка, Теоријата на 
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промени може да работи успешно. Сепак, треба да бидеме свесни дека примената на оваа 

методологија не е добра за едноставно опишување на сè. 

 

Потенцијална стапица е да се претпостави дека сите наши влезови ќе доведат до излези и дека 

резултатите ќе доведат до резултати. Иако понекогаш тоа може да се случи, да се претпостави 

дека таквите линеарни објаснувања би биле стапица. Друга стапица е дека не треба да 

претпоставуваме дека поставувањето теорија за промени во проект ќе создаде патоказ докажан 

за грешки за постигнување на успешни цели. Треба да избегнеме да го исцедиме важниот 

простор за учење. За да го сториме тоа, можеме да донесеме неколку принципи кои се 

неопходни за да се поттикне креативноста и учењето при користење на пристап на Теорија на 

промени: 

 

 Фокусирајте се на променливите процеси: не го игнорирајте го фактот дека во текот на еден 
проект ќе се појават нови информаци, трендови и докази, како и докази 

 Приоритети за учење: научете од оние што менуваат и развиваат информации и трендови  

 Бидете водени од локално ниво: преку нашето отворено, креативно и поддржувачко 
партнерство, промената што ја правите во еден проект се случува на вистински 
партиципативен и инклузивен начин 

 Помислете на пристапот како компас, а не за мап, бидејќи со тоа се избегнува стапицата на 
линеарноста опишана погоре. Карта по дефиниција ве носи од А до Б (понекогаш мора да 
одвоите патување за да стигнете до таму, но исто така е дел од картата), додека компасот ни 
помага да се движите низ динамички менување на социјалните и политичките околности, 
каде се појавуваат нови ризици додека се движиме кон постигнување на нашите цели 

 Вградување на култура на учење во проектот: ова ќе ги охрабри партнерите да зборуваат за 
нивните искуства за учење, како позитивни, така и негативни 

 

А, како за успехот во користењето на модел на Теорија на промена? 

Општо земено, факторите на успех ќе бидат резултат на низа придобивки од користењето на 

Теоријата на промени: 

 

 Вие ќе имате јасна хипотеза за тестирање за промената што ќе ја донесе вашиот проект, што 
не само што ви овозможува да бидете одговорни за резултатите, туку исто така ги прави и 
вашите резултати многу поверодостојни, заради фактот што тие беа донекаде предвидени да 
преземат место 

 Вие ќе имате визуелно претставување на промената што сакате да ја постигнете 

 Вие ќе имате план (не патоказ, туку компас) за проценка со мерливи индикатори за успех 

 Вие ќе имате договор помеѓу вашите партнери за тоа што сите го разборате успехот и што е 
потребно вашето партнерство да стигнете таму 

 Вие ќе имате и моќна алатка за комуникација за да направите слика од фактот дека вашиот 
проект, вашата интервенција е сложен, креативен, има предизвици, но сепак неговиот успех 
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е остварлив 

 

И, конечно… 

 

Препорачуваме да сте свесни дека Теоријата за промена не треба да трае со денови, недели и 

месеци за да се соберат, може да се дефинира со часови, но апсолутно е клучно да има внес, 

купување, јасност и ентузијазам на сите во процесот. Исто така, треба да разберете дека 

успешната Теорија на промени не е статички документ - патоказ - туку нешто за што треба 

активно да се вратите и работете во текот на траењето на вашата иницијатива, проект, 

интервенција, активност, доколку сакате да донесете за посакуваната промена и направете 

разлика. 

 

Покрај тоа, има многу ресурси кои се достапни слободно во јавниот домен за тоа кога да се 

користи методологијата на Теорија на промени. Еден одличен извор е следново: 

https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/how-does-theory-of-change-work/when-

to-use/. 

 

Ви благодариме што успеавте волку далеку! 
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7. Завршна забелешка 

На крајот, да разгледаме што искусивме во претходните делови. 

 

Повеќе не треба младите европски граѓани да чувствуваат дека нивниот глас не се слуша и затоа 
се оддалечуваат од идниот напредок на Европа, но тие треба да сфатат дека можат да бидат 
важен дел од истиот. Wake UP! сака да ја подигне свеста на младите за европската политика и 
вредностите, за влијанието врз нив и како тие можат да влијаат. Проектот предвидува уникатен 
концепт, поддржувајќи ги едукаторите и олеснувачите за врснички едукатори со ефективни и 
многу практични начини за решавање и пристап до младите луѓе, дури и оние кои сè уште не се 
вклучени во волонтирање, работа во заедницата или социјални / политички активности. 

 

Во нашето Wake UP! упатства, вклучивме иновативни пристапи, методи и алатки за младите луѓе 
кои меѓусебно се зајакнуваат и инспирираат и, следствено, станувајќи креатори на промени како 
активни и одговорни млади европски граѓани. Младите кои работат со млади, врз основа на 
нивните реални животни ситуации, интереси и искуства - сметаме дека тоа ќе го направи подобро 
од тековните постојни програми со повеќе теоретски, само „педагошки“ пристапи и 
традиционални наставни методи. Како резултат на работилниците, обуките и активностите, ќе се 
зголеми интересот и поголема свесност кај младите за европската политика и развојот, и се 
надевам дека некои од нив ќе станат врснички едукатори. 

 

Најважно: за нас е од суштинско значење да се обезбедат упатства што не „доаѓаат одозгора“, т.е. 
од паметни педагози кои им кажуваат на младите луѓе што е правилно или погрешно и „ги 
поучуваат“ како да прават како што треба. Спротивно на тоа, наместо да ги повторуваме 
пристапите на старите училишта, ние активно вклучивме млади, т.е. млади ученици и волонтери 
во процесот на развој на овие упатства. Ги охрабривме да се однесуваат како критички пријатели 
со потврда дали содржината (и стилот на јазик) на овие упатства им дава смисла, се доволно 
привлечни и се напишани на начин што е разбирлив и привлечен за нив. 

 

Сите наши Wake UP! методите се насочени кон зајакнување, активен придонес и учество на млади 
луѓе кои учествуваат во програми за обука, како и на нивната самоодговорност. За да ги направат 
активностите за обука што е можно поинтересно, практично и разновидно, младите можат да ги 
препознаат самите себе си и нивните реални животни ситуации на темите за обука и лесно да ги 
искористат работите што ги научиле. Учењето со тоа е најдобриот начин! 

 

Се разбира, не секој понуден метод е вистинскиот за секој проект; можете да изберете од 
различни методи за проектот што го планирате. Покрај тоа, постојат важни основни и основни 
информации и многу повеќе за корисни алатки за да дознаете од кои ќе имате корист во вашите 
активности за обука. Значи, ова упатство го обезбедува она што ви треба за да успеете да работите 
со млади во овој контекст. Не плашете се да направите грешки и да научите од нив - добро е ако 
за прв пат сè не е совршено! 
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Постојат и „23 златни правила“ на Wake UP! што треба да се применат во сите работилници, обуки 
и активности на нашиот проект. Тие ја рефлектираат важноста да ги слушаат гласот, мислењата и 
идеите на младите, да ги сфатат сериозно и да им дозволат да имаат влијание кога учествуваат во 
активности за обука. Патем, последното од ова правило вели „Забавувајте се!“. 


