Публикација – Методи на работа – Проект: See You Watching Me
Центар за младински
активизам Цма Крик

Сојуз на извидници на
Македонија СИМ

ОВОЈ ДОКУМЕНТ ГИ ОПФАЌА АКТИВНОСТИТЕ СПРОВЕДЕНИ ОД СТРАНА НА ЦЕНТАР ЗА МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ ЦМА КРИК,
СО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ОД ЕВРОПСКА УНИЈА И УНИЦЕФ. СТАВОВИТЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ОВОЈ ДОКУМЕНТ, НЕ ТРЕБА НА
КОЈ БИЛО НАЧИН, ДА СЕ СМЕТААТ ЗА ОДРАЗ НА ОФИЦИЈАЛНИОТ СТАВ НА УНИЦЕФ ИЛИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА.
ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА НЕ Е ОДГОВОРНА ЗА БИЛО КАКВА УПОТРЕБА ШТО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ СО ИНФОРМАЦИИТЕ
СОДРЖАНИ ВО ДОКУМЕНТОТ.
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ВОВЕД
Центар за младински активизам Цма Крик во партнерство со
Сојуз на извидници на Македонија - Scout Association of
Macedonia спроведуваа проектни активности од проектот See
You Watching Me финансирани од Детскиот фонд на
Обединетите нации (УНИЦЕФ) и Европската Унија (ЕУ). Главна
цел на проектот беше да се поттикне социјалната инклузија и
комуникација помеѓу деца со попреченост и нивните врсници,
да се вклучат децата со попреченост во активности поврзани
со неформално образование и да се подигне свеста за
лицата со попреченост и нивните права преку презентирање
на резултатите од проектот. Во периодот од февруари до мај
беа организирани и спроведени 10 младински програми во 5
градови во Република Македонија: Кичево, Св. Николе, Тетово,
Гевгелија и Скопје. Секоја од програмите се состоеше од 10
работилници. Во секоја програма учествуваа 20 учесници на
возраст од 10 до 18 години. Со цел да се создаде мешана
група и да се отвори простор за разбирање на разликите и да
се создаде социјална инклузија во секоја програма
учествуваа 10 учесници со типичен и 10 учесници со атипичен
развој.
Младинска
програма ’’Јас можам’’ се одвиваше во
Младинскиот Центар ''Крикни'' во Скопје. Младинските
работници кои ја спроведуваа програмата, Николина
Николовска и Татјана Манојловска, работеа со млади лица, со
попреченост и типичен развој. Главна цел на оваа програма
беше младите да се стекнат со знаења за можностите за
волонтирање и човековите права преку неформално
образование. Оваа програма даде можност за развивање на
комуникациски вештини и учење за различностите и различните
видови на можности за учење во Македонија и странство.
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Младинска програма ’’Creative hand’’ беше реализирана од
страна на младинските работници Николас Стаменковиќ и
Блерта Камили во О.У ''Лирија'' во Тетово, преку креативни
работилници со посебни теми и заеднички активности од
најразлични области .
Младинска програма ’’За сите деца’’ се одвиваше
во
просториите на детскиот дневен центар ,, Ѕуница'' во Прилеп
каде секој четврток извидници работеа со деца со
попреченост. Главната цел на оваа програма е да се постигне
инклузија на децата со интелектуална попреченост со нивните
врсници. Извидниците тоа го реализираа преку креативни
работилници со посебни теми и заеднички активности од
најразлични области. Младински работници (извидници) кои ја
спроведуваа оваа програма сe Ивана Сурлаџиоска и Марија
Арсовска.
Младинска програма ’’Во нашиот свет’’ се одвиваше двапати
неделно во период април – мај 2017 во ”Завод за
рехабилитација на деца и младинци”. Дел од работилниците
беа одржани и надвор од Заводот, во природа, Градски Парк,
Водно и Матка. Главни цели на програмата беа: постигнување
инклузија меѓу лица со типичен и атипичен развој, помош во
развојот на горни и долни екстремитети кај лицата со пречки во
развојот, поттикнување позитивни чувства како среќа и
исполнетост и развивање креативност. Работилниците ги водеа
младинските работници Елисавета Булоска и Блерта Ќамили.
Младинска програма
’’Сложни раце чуда прават’’ се
одвиваше во ,,Центарот за социјални грижи’’ во Св. Николе.
Младинските работници кои ја спроведуваа програмата беа
Емилија Јакимова и Илија Ивановски од Извиднички одред
“Гоце Делчев” - Свети Николе.
Младинска програма ’’We are the world, we are the future’’ се
одвиваше двапати неделно, во ДСУ за рехабилитација и
образование „Св.Наум Охридски” во Скопје. Работилниците ги
водеа младинските работници Елисавета Булоска и Даниел
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Шикоски. Главна цел на оваа програма беше развивање меки
вештини кај младите луѓе.
=> ’’Да донесеш насмевка на лицата на луѓето околу тебе и не
е толку тешка работа. Се што треба е тоа што го работиш да
го работиш со љубов. И желба’’ –вели Андреа Алексоска,
младински работник и извидник. Младинската програма
“Лесни раце” траеше 3 месеци. Таа се одвиваше во ДУЦОР
,,Партение Зоографски’’. А јас, како младински работник од
мојот четворо - член тим, користев неколку методи за полесна
и поуспешна соработка меѓу учесниците. – вели Андреа
Алексоска.
Младинска програма
’’За подобро општество’’ се
одржуваше секој вторник во Дневниот центар во Кичево,
Извидничкиот одред ''Мирко Милески'' и во природа.
Младински работници – извидници кои ја спроведуваа оваа
младинска програма беа: Марија Арсовска и Анастасија
Секуловска.
Младинска програма ’’Децата пред се’’ се одржуваше во
Дневниот центар за деца со посебни потреби во Гевгелија.
Работилниците ги водеа извидниците Ивана Хаџиниколова и
Мери Кузмановска.
Од
младинска програма ‘’Различности’’ , дел од
работилниците беа реализирани во ПОУ "Иднина", дел на
родителските кампови кои се одвиваа пред Собрание на РМ
во периодот на месец мај, и дел преку средби со дефектолози
кои работат со лица со попреченост. Младински работници
кои ги спроведуваа активностите се Викторија Ивановска и
Ивана Бишовска.
Од сите спроведени работилници се издвојуваат неколку
методи кои според младинските работници биле најуспешни
и најдобро прифатени за лица со типичен и атипичен развој.
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МЕТОДИ НА РАБОТА

АКТИВНОСТИ ЗА ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПРОБИВАЊЕ НА
ЛЕДОТ
БР. 1. ИМЕ: BALL TOSS
Вид на активност: Активности за запознавање
Подготовка за работилница: Фасилитаторот треба да обезбеди
топка.
Опис на активноста чекор по чекор: Учесниците заедно со
фасилитаторот застануваат во круг. Фасилитаторот има топка во
рацете и ја дофрлува на некој од учесниците кажувајќи го своето
име. Притоа се дава инструкција, секој што ќе ја прими топката да
каже ,,благодарам’’ и името на тој што ја дофрлил топката. Играта
се игра се додека секој учесник не ја добие топката двапати.
Целна група: сите
Посебни прилагодувања/модификации: Доколку се работи во
група во која има лица со оштетен слух, тие своето име го кажуваат
на знаковен јазик, а исто така на лицата со типичен развој освен
нивното име им се дава и име на знаковен јазик.
Времетраење на активноста: 5 – 10 минути
Потребни материјали: топка
Резултати: Секој учесник го знае името на останатите членови од
групата.
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БР. 2. ИМЕ: КОЈ СУМ ЈАС?
Вид на активност: Активности за запознавање
Подготовка за работилница: Фасилитаторот за секој учесник
спрема 4 листови со четири прашања.
Опис на активноста чекор по чекор: Секој од учесниците добива по
4 листови хартија со 4 различни прашања. На секој лист има по
едно прашање на кое учесниците треба да одговорат преку цртеж.
Прашањата гласат:
 Имаш ли милениче?
 Кој супер херој си?
 Твојата омилена храна е?
 Најмногу сакам да играм....?
На учесниците им се дава 25 до 30 минути за да одговорат преку
цртеж на зададените прашања. По завршувањето секој учесник
пред групата ги презентира своите цртежи.
Целна група: сите
Посeбни прилагодувања/модификации: Доколку се работи во
група во која има лица со оштетен вид на прашањата се одговара
усно или се користи глина за моделирање.
Времетраење на активноста: 60 минути
Потребни материјали: листови, моливи и боички
Резултати: Учесниците подобро се запознаени меѓу себе, што е
многу значајно за понатамошната соработка во групата.
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БР. 3. ИМЕ: ОПИШИ СЕ
Вид на активност: Активности за пробивање на ледот
Подготовка за работилница:
Опис на активноста чекор по чекор: Групата седи во круг.
Фасилитаторот во рака држи тоалетна хартија и кине неколку
листови од неа. После тоа фасилитаторот ја дава тоалетната
хартија на првиот учесник од кругот со инструкција секој од
учесниците да скинат онолку листови тоалетна хартија колку што
сакаат. Откако сите ќе скинат тоалетна хартија фасилитаторот
задава друга инструкција, им кажува на учесниците дека секој од
нив треба да каже онолку работи за себе колку што има листови
хартија. Започнува фасилитаторот и потоа сите учесници еден во
еден кажуваат работи за себе.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 20 минути
Потребни материјали: тоалетна хартија
Резултати: Учесниците подобро се запознаени меѓусебе. Тоа е
многу значајно затоа што го олеснува понатамошниот процес во
работењето во група.
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БР. 4. ИМЕ: ДАЈ КОШ
Вид на активност: Подигнување на енергијата и активности за
почеток на денот
Подготовка за работилница:
Опис на активноста чекор по чекор: Фасилитаторот ги дели
учесниците во две групи. Двете групи се наредени паралелно една
до друга, додека пак учесниците се наредени еден позади друг. На
секоја група фасилитаторот им дава по една мала топка. Во
меѓувреме двајцата фасилитатори прават импровизиран кош со
рацете и се поставуваат пред групите. Секој учесник користејќи ја
топката дава кош во рацете на фасилитаторот. Кога сите учесници
ќе поминат на ред, фасилитаторот им дава можност учесниците да
прават импровизирани кошови, додека останатите да даваат
кошови со топка.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 20 минути
Потребни материјали: две топки
Резултати: Учесниците се размрдани и спремни за други
активности. Оваа активност е добра затоа што е лесна и може да
биде изведена од сите.
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АКТИВНОСТИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ТИМ

БР. 1. ИМЕ: ФИГУРИ ОД ГЛИНА
Вид на активност: Активности за градење тим
Опис на активноста чекор по чекор: На почетокот, фацилитаторот
дава инструкции за вежбата. Вежбата се состои од два дела. На
учесниците им се даваат информации за еден дел, па по
завршување на делот, се даваат инструкции за наредниот.
Учесниците се делат по двајца избирајќи метод соодветен за
групата. Се обрнува внимание на тоа да групите се формирани од
учесници кои не се познаваат/дружат многу. Секоја од групите има
за задача да изработи една фигура од глина. Фацилитаторот ги
снабдува со глина и материјали за работа секоја од групите. На
групата и се дава соодветно време за изработка на некоја форма
по нивен избор. По даденото време за изработка, секоја група има
по една финална фигура. При изработка на фигурите, паровите
смеат да користат вербална комуникација (со тоа што овој дел не
се потенцира до учесниците).
Откако ќе заврши првиот дел, следи вториот дел каде учесниците ќе
ја вежбаат невербалната комуникација. Паровите седат во круг
еден до друг пар. Секој од паровите, има за задача да ја предаде
фигурата на парот десно од него. Откако ќе ги примат новите
фигури, паровите треба да ја изработат одново, фигурата која ја
добиле од парот пред нив. Материјалите за работа, фацилитаторот
ги поставува пред секој од паровите. По овој чекор, на учесниците
им се врзуваат очите со превез. Откако, фацилитаторот ќе им ги
врзе очите со превез, им помога со допир да ја осознаат положбата
на предметите пред нив. Откако се дадени инструкциите и паровите
се свесни каде се наоѓаат материјалите за работа, на учесниците
им се забранува вербална комуникација (оваа информација не
се споделува со учесниците пред овој момент). Се дава одредено
време за да учесниците ја изработат дадената фигура. По
завршеното време, паровите ги вадат превезите од очи и започнува
10

Проектот е финансиран од
Европската Унија

Публикација – Методи на работа – Проект: See You Watching Me
Центар за младински
активизам Цма Крик

Сојуз на извидници на
Македонија СИМ

крајниот дел од активноста, дибрифингот. Дибрифингот може да се
изврши преку различни прашања. Кога се работи со група со
интелектуална попреченост, предлагаме кратки и јасни прашања
како на пример:
 Како ја направивте фигурата?
 Кога ви беше полесно да ја изработите и зошто?
 Колку ви помогна партнерот?
 Што би промениле нареден пат, доколку треба да ја
изработите повторно фигурата?
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 40 до 50 мин во зависност од
динамиката на групата и желбата за споделување и дискутирање
Потребни материјали: глина, вода и чашки за вода и хамери
Резултати: учесниците ја имаат извежбано вербалната и
невербалната комуникација и воедно ги разбраа потешкотиите
кога некој не може да користи одредено сетило. Самата вежба
треба да ја направи групата да биде по сплотена едни со други и
полесно да ги разберат различностите и индивидуалноста на секој
од групата. Исто така, оваа вежба може да придонесе во
развивање на моториката на горните екстремитети.
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БР. 2. ИМЕ: КАТАПУЛТ ОД СТАПЧИЊА
Вид на активност: Активности за градење тим
Подготовка за работилница: Фасилитаторот треба да ги подготви
материјалите потребни за изработка на катапулт: стапчиња (од
сладолед или лекарски), капачиња од шише, топчиња и ластик.
Исто така претходно треба да изготви еден модел на катапулт со
цел на учесниците да им биде јасно што ќе изработуваат.
Опис на активноста чекор по чекор: Учесниците се делат во
парови. Добро е секој пар да биде составен од едно лице со
попреченост и едно лице без попреченост. На учесниците им се
кажува дека ќе изработуваат катапулти. Прво се земат две стапчиња
и се стават едно врз друго. Од едната страна се врзуваат со ластик
кој се замотува неколку пати со цел двете стапчиња да бидат цврсто
врзани. Потоа се зема 8 стапчиња кои се ставаат едно врз друго.
Овие стапчиња од двете страни се врзуваат цврсто со ластик.
Следната инструкција е осумте стапчиња да се вметнат меѓу двете
други така што ќе формираат ”V” форма. На крајот од едното
стапче, од страната каде што не е врзано со ластик се лепи капаче
што ќе се користи како кофичка. Таа кофичка служи за во неа да
стојат топчиња кои подоцна ќе се фрлаат. Начинот на фрлање се
одвива така што во кофичката се става едно топче. Потоа со едната
рака цврсто се држи долното стапче, а со другата рака кофичката
се повлекува надолу, а потоа се отпушта. Кога секој пар ќе заврши
со правење на катапултот започнува натпревар помеѓу паровите.
Секој член од парот фрла по едно топче со помош на катапултот и
се мери колку далеку летнале топчињата. Можат да се добијат 5, 10,
15 и 20 поени. На крај се собираат поените и групата што има
најмногу поени се прогласува за победник.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 60 минути
Потребни материјали: стапчиња (од сладолед или од лекар),
капачиња од шише, топчиња
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Резултати: Оваа вежба придонесува за развивање на горните
екстремитети. Исто така се вежба координацијата на рацете со
очите
при
фрлање.
Преку
вежбата
се
поттикнува
и
натпреварувачкиот дух кај учесниците.

13

Проектот е финансиран од
Европската Унија

Публикација – Методи на работа – Проект: See You Watching Me
Центар за младински
активизам Цма Крик

Сојуз на извидници на
Македонија СИМ

БР. 3. ИМЕ: TRUST BUILDING
Вид на активност: Активности за градење тим
Подготовка за работилница:
Опис на активноста чекор по чекор: Се поставуваат четири
столчиња едно наспроти друго во круг. На секое столче седнува по
еден учесник. Потоа еден учесник со својата глава легнува на
колената на другиот и така сите после него. Кога сите учесници се
легнати, се тргаат столчињата. Задача на учесниците е да одржат
баланс.
Целна група: лица со развиена моторика
Времетраење на активноста: 5 минути
Потребни материјали: столчиња
Резултати: Учесниците за време на оваа вежба зависат еден од
друг. Со помош на оваа вежба меѓу нив се развива повисок степен
на доверба.
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АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ

БР. 1. ИМЕ: СЛИКОВНИ ИГРИ
Вид на активност: Учење и разбирање
Подготовка за работилница: Пред почетокот на работилницата
фасилитаторот треба да подготви сликички на кои на едноставен
начин ќе претстави некои детски права. Пример доколку станува
збор за правото на образование на сликичките тоа се претставува
преку цртеж од училиште и книга.
Опис на активноста чекор по чекор: Фасилитаторот ги дели
учесниците во две или три групи (во зависност од големината на
групата). Потоа на секоја група им дели исти број на сликички. На
секоја сликичка е претставено едно детско право преку цртеж.
Откако сите групи ќе го добијат својот сет од сликички на учесниците
им се дава задача да ги наредат сликичките и да ги залепат на
хамер според тоа што е најважно за нив во нивниот живот па се до
она што е најмалку важно. Исто така на учесниците им се кажува
дека нема точен или погрешен редослед на редење на сликичките.
Откако се дадени инструкциите на групите им се дава 25 минути
време да разговараат и да одлучат за редоследот на рангирање.
После тоа претставник од секоја група го презентира редоследот
на рангирање на сликичките пред останатите групи. Дебрифингот
се врши со завршувањето на презентациите на секоја група.
Прашања кои можат да се постават доколку се работи во мешана
група (лица со и без попреченост) се:
 Зошто тоа што е нацртано
најважно/најмалку важно за вас?

на

таа

сликичка

е

 По кои сликички сте слични, а по кои различни од останатите
групи?
 Дали откако ги слушнавте другите групи, некоја од групите
сака да го смени редоследот на сликичките?
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 Дали постои нешто друго што за вас е важно, а не е нацртано
на сликичките?
По завршувањето на дискусијата фасилитаторот дава заклучок за
важноста на секое детско право.
Целна група: сите
Посебни прилагодувања/модификации: Доколку се работи во
група во која има лица со оштетен вид сите сликички усно се
објаснуваат.
Времетраење на активноста: 50 до 60 минути
Потребни материјали: хамери, лепак, ист број на сликички за
секоја група со исти цртежи
Резултати: Учесниците ги разбираат и ги препознаваат детските
права и нивната важност, користејќи визуелен начин.
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БР. 2. ИМЕ: ПОСТЕР
Вид на активност: Учење и разбирање
Подготовка за работилница: сите потребни
набавуваат пред почетокот на работилницата.

материјали

се

Опис на активноста чекор по чекор: Учесниците на лист хартија во
боја ја цртаат својата рака и потоа ја сечат фигурата и во неа го
пишуваат своето име. Потоа на голем хамер се лепат фигурите по
рабовите и во средина се испишува мотивациска порака.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 30 минути
Потребни материјали: хамер, листови во боја, ножички, маркери,
фломастери
Резултати: Ваков хамер може да послужи за подигнување на
свесноста за социјалната инклузија.
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БР. 3 ИМЕ: TRASH TO ART
Вид на активност: Учење и разбирање
Подготовка за работилница:
Опис на активноста чекор по чекор: Фасилитаторот дава задача
сите ученици да излезат во училишниот двор да го соберат ѓубрето
кое се наоѓа таму. По собирање/чистење на училишниот двор
учесниците се враќаат во работната просторија. Потоа
фасилитаторот ги дели учесниците во две групи. На секоја група и
се дава парче стиропор и инструкција користејќи го ѓубрето да
направи слика. По завршувањето сликите се изложуваат во
училишниот ходник.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 60 минути
Потребни материјали: стиропор, лепак
Резултати: Учесниците разбираат дека ѓубрето може да се
искористи и рециклира во уметност. Исто така на овој начин се
подигнува свеста за живот во чиста средина.
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АКТИВНОСТИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ
БР. 1. ИМЕ: СКЛОПУВАЊЕ СЛОЖУВАЛКИ
Вид на активност: Градење на капацитети
Подготовка за работилница: Фасилитаторот спрема сложувалки
така што за секој пар да има по една сложувалка. Доколку се
работи во група со лица со интелектуална попреченост најдобро е
сложувалките да се составени од поголеми парчиња.
Опис на активноста чекор по чекор: Фасилитаторот ги дели
учесниците во парови. Притоа внимава секој пар да биде составен
од едно лице со и едно лице без попреченост. Потоа по случаен
избор на секој пар му дава сложувалка и инструкција да ја склопат
сложувалката. Пред секој пар се поставува слика како
сложувалката треба да изгледа кога ќе се склопи. Откако сите
парови ќе завршат со склопување на првата сложувалка,
сложувалките се ротираат со цел сите парови да имаат можност
да ја склопат секоја сложувалка.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 60 минути
Потребни материјали: сложувалки
Резултати: Главната цел на овој метод е поттикнување на логичко
размислување кај учесниците преку составување и барање на сите
делови од сложувалката низ забава. Исто така се подобрува
врската помеѓу мозокот, очите и рацете.
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БР. 2. ИМЕ: ПРЕДМЕТИ ОД ГЛИНА И ПЛАСТЕЛИН
Вид на активност: Градење на капацитети
Подготовка за работилница:
Опис на активноста чекор по чекор: Фасилитаторот им дава на
учесниците глина и пластелин. Исто така им дава и форми (лебед,
сонце, срце и сл.) со чија помош ќе можат да ја обликуваат глината
и пластелинот. Потоа дава инструкција дека може да ги користат
формите, но исто така може слободно да ја обликуваат глината и
пластелинот по нивен избор. По завршувањето на изработката на
фигурите сите учесници презентираат што е тоа што го изработиле.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 40 минути
Потребни материјали: глина, пластелин, различни форми
Резултати: Со помош на овој метод се поттикнува креативноста кај
учесниците. Глината и пластелинот како материјали за работа
позитивно делуваат врз развивање на младите. При моделирањето
со овие материјали се развива координацијата помеѓу рацете и
очите. Исто така се развиваат моторните вештини. Учесниците
можат да ги искажат своите емоции без притоа да користат
зборови. Најважно е тоа што глината и пластелинот се лесни за
обработка па со тоа кај учесниците не се создава фрустрација,
туку напротив овие материјали имаат смирувачки ефект.
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БР. 3. ИМЕ: САДИМЕ РАСТЕНИЈА
Вид на активност: Градење на капацитети
Подготовка за работилница:
Опис на активноста чекор по чекор: На почетокот на
работилницата фасилитаторот на секој учесник му ги дели
потребните материјали за работа. Првиот чекор е да се натопи
памукот со топла вода и да се исцеди, но не премногу. После тоа
памукот се става во пластична чаша и во чашата се става семе од
грав. Сите учесници ги оставаат чашите надвор на место каде што
допира светлина со цел семето побрзо да изрти.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 20 минути
Потребни материјали: пластични чаши, памук, семе од грав, вода
Резултати: Преку садење на растенија кај младите можат да се
развијат голем број на вештини. Една од нив е одговорноста која тие
ја имаат по засадувањето на растението да се грижат за истото.
Тука се приклучува учењето за причинско – последичната врска и
разбирање дека доколку тие правилно се грижат за растението тоа
ќе порасне и ќе донесе плод кој ќе може да се консумира, но
доколку не се грижат растението ќе овене. Исто така се зголемува
самодовербата по успешното засадување и растење на
растението. Додека учесниците ги засадуваат растенијата многу се
забавуваат и си помагаат еден на друг.
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БР. 4. ИМЕ: ПРАВИМЕ СМУТИ
Вид на активност: Градење на капацитети
Подготовка за работилница:
Опис на активноста чекор по чекор: Еден фасилитатор заедно со
дел од учесниците одат да ги купат сите потребни намирници за
правење на смути. Потоа купеното овошје и зеленчук се лупи и се
сечка. Така подготвените намирници се ставаат во блендер и на
крајот се добива смути. Фасилитаторите заедно со учесниците
пијат смути и во меѓувреме разговараат за важноста на здравата
исхрана. После тоа учесниците се задолжени за средување на
искористените материјали.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 1 час и 30 минути
Потребни материјали: блендер, чаши, овошје и зеленчук по избор
Резултати: Учесниците учествуваат во целосната подготовка, од
планирање на состојките, купување, припрема, пиење и најпосле
средување. За време на овој процес учесниците заедно со
фасилитаторите учат за значењето на здравата храна и како да се
приготвува истата на вкусен начин. Исто така значаен дел е тоа што
учесниците сами ја купуваат храната при што им се развива чувство
на независност.
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БР. 5. ИМЕ: ЗБИРАМ ФОТО
Вид на активност: Градење на капацитети и комуникациски
активности
Подготовка за работилница:
Опис на активноста чекор по чекор: Играта збирам фото започнува
така што едно дете седи со затворени очи и испружени раце,
повторувајќи „збирам фото“. Останатите носат и оставаат во
неговите раце различни предмети. Кога ќе заврши собирањето
предмети, „збирачот“ ги отвара очите и ги зема предметите еден по
еден задавајќи предизвици на оние кои ги оставиле предметите.
Предизвиците можат да бидат различни, на пример да се испее
песна, да се, да се даде пофалба на друг учесник, да се нацрта
нешто и сл. Играта трае се дури не се исцрпат предметите. Играта
продолжува кога друг учесник ќе го преземе местото за собирач.
Целна група: лица од 10 до 15 години
Времетраење на активноста: 25 минути
Потребни материјали: сите предмети што ги има во просторијата
во која се игра играта
Резултати: Оваа игра е наменета за подобрување на
комуникацијата и соработката помеѓу учесниците. Истовремено
кај нив е поттикната и креативноста.
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БР. 6. ИМЕ: УКРАСИ ОД ВОЛНИЦА
Вид на активност: Градење на капацитети
Подготовка за работилница: Идејата за изработка на украси од
волница може да се добие од youtube видеа. Во прилог има
неколку од нив:
-

https://www.youtube.com/watch?v=SFIKgiBVUy8

-

https://www.youtube.com/watch?v=CTb_cGBWoas

Опис на активноста чекор по чекор: Фасилитаторот им дели на
учесниците волница и ножички. Потоа чекор по чекор заедно со
учесниците изработуваат фигури по избор. При изработката е
важно фасилитаторот да почека сите учесници да завршат со еден
чекор, за да може да продолжи со објаснување и покажување на
следниот чекор.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: времетраењето на оваа активност е
во зависност од предметот што се изработува
Потребни материјали: волница, ножички
Резултати: Волницата е многу добар материјал не само за облека,
туку и за изработка на различни производи. Користејќи ја,
учесниците ги вежбаат горните екстремитети и ја развиваат својата
креативност. Исто така изработениот предмет понатаму може да
се користи, а кај учесниците се појавува задоволство затоа што она
што тие со свои раце го направиле понатаму го употребуваат.
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БР. 7. ИМЕ: ФИГУРИ ОД ГИПС
Вид на активност: Градење на капацитети
Подготовка за работилница: набавка на потребни материјали пред
почетокот на работилницата.
Опис на активноста чекор по чекор: Се започнува со мешање на
гипс во прав со вода. Потоа смесата се сместува во кулинарски
форми по желба. Откако ќе се здрви смесата, се бои во зависност
од формата и желбата.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 60 минути
Потребни материјали: гипс во прав, вода, четки за боење, темперни
бои.
Резултати: гипсени, обоени, украсни фигури. Учесниците ги
развиваат своите уметнички способности, исто така оваа вежба е
добра за лица со попреченост затоа што се развива моториката и
креативноста.
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АКТИВНОСТИ ЗА СЛОБОДНО ВРЕМЕ

БР. 1. ИМЕ: LET’S EMBRACE THE NATURE
Вид на активност: Активности за слободно време
Подготовка за работилница: пред реализирање на активности во
природа најзначајно е фасилитаторот добро да ја знае групата со
која работи и нивната моторика.
Опис на активноста чекор по чекор:
Целна група: целната група ќе биде дефинирана во зависност од
местото каде ќе се одвива активноста.
Времетраење на активноста: времетраењето на активностите во
природа може да варира.
Потребни материјали:
Резултати: Реализирањето активности надвор од секојдневниот
контекст/средина на лицата со попреченост им дава можност за
доживување нови и различни искуства од оние на кои тие се веќе
научени. Тоа носи радост, доза на возбуда и слобода. Истовремено
активностите реализирани во природа помагаат во развивање на
горните и долните екстремитети и ги руши чекор по чекор физичките
и ментални граници кои секој ги има.
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БР. 2. ИМЕ: ЗУМБА
Вид на активност: Активности за слободно време
Подготовка за работилница: Фасилитаторот треба да спреми
чекори и кореографија за играње зумба.
Опис на активноста чекор по чекор: На почеток учесниците се
загреваат со полесни вежби за истегнување со цел подготовка на
телото за физичка активности. Потоа фасилитаторот пушта музика
и покажува зумба движења.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 30 – 40 минути со пауза
Потребни материјали: лаптоп, звучници, лесна облека
Резултати: Зумбата како метод го надминува фитнесот бидејќи не
е здодевна рутина. Таа се состои од потези кои произлегуваат од
латинските танци салса, меренге, самба и ча – ча – ча. Доколку се
применува на подолг временски период се забележуваат физички
и психолошки придобивки, телесниот баланс се подобрува, влијае
на тежината, а луѓето кои ја практикуваат стануваат понезависни.
Истовремено учесниците се забавуваат и социјализираат. Во
денешно време зумбата се модифицира и можат да ја
практикуваат и луѓе со физичка попреченост. Во прилог може да ги
погледнете следните линкови:
-

https://www.youtube.com/watch?v=zTBBVJsksaI
https://www.youtube.com/watch?v=IQOilFnoyfc
https://www.youtube.com/watch?v=HbCJEL55VZc&t=94s
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БР. 3. ИМЕ: ТУРНИР ВО КУГЛАЊЕ
Вид на активност: Активности за слободно време
Подготовка за работилница:
Опис на активноста чекор по чекор: Пред почетокот на играта на
табла се испишуваат имињата на сите учесници. Кеглите се
поставуваат на еден крај од просторијата, а учесниците стојат на
другиот крај. Користејќи топка, еден по еден ги погодуваат кеглите.
Сите имаат право да маваат три пати. Секоја срушена кегла се
смета за еден освоен поен. Во меѓувреме поените се запишуваат
на таблата. По завршувањето на играта се собираат поените. Оној
кој има најмногу освоени поени е победник и му се доделува
диплома.
Целна група: сите
Времетраење на активноста: 60 минути
Потребни материјали: кегли, топка
Резултати: Со помош на оваа игра кај учесниците се поттикнува
натпреварувачкиот дух кај учесниците. Освен поттикнување на
натпреварувачкиот дух, куглањето како спорт помага во
ослободување
на
стресот,
зајакнување
на
мускулите,
координација и носи забава за сите.
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БР. 4. ИМЕ: ЦРТАЊЕ НА СЛОБОДНА ТЕМА
Вид на активност: Активности за слободно време
Подготовка за работилница: сите материјали се набавуваат пред
почетокот на работилницата.
Опис на активноста чекор по чекор: Секој учесник добива по еден
лист хартија. Со материјали за цртање по желба на слободна тема
се изразува на листот. Се дава подолго време на учесниците, со
цел да добијат инспирација. Доколку тоа не се случи
фасилитаторот ги води учесниците низ процесот на цртање и дава
идеи што може да се црта.
Целна група: сите
Посебни прилагодувања/модификации: Доколку во групата има
лица со оштетен вид, на нив им се дава глина или пластелин за
работа.
Времетраење на активноста: 45 минути
Потребни материјали: листови, фломастери, дрвени боички,
маркери
Резултати: Поттикнување на уметничко изразување и креативност.
Цртежите можат да послужат за подигнување на свеста, но и за
изложба и донаторски активности. Цртањето е добро за учесниците
кои не можат да се изразат преку типичните средства за
изразување.
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КОНТАКТ
Ул. Караџица 6 , 1000 Скопје
infokrikcenter@gmail.com
www.krik.org.mk
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