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Здружението ХОПС, во соработка со Министерството за труд и социјална политика и ин-
ституциите за згрижување деца со запуштено социјално поведение или без родителска 
грижа, повеќе години наназад спроведуваше серија работилници за градење на живот-
ни вештини кај децата згрижени во овие домови. Во текот на оваа соработка, заемно со 
професионалците кои работат со овие деца, беше утврдено дека и самите вработени 
имаат потреба од надградување на нивните капацитети и вештини за работа со децата 
згрижени во овие институции со цел и самите да стекнат знаење и вештини за органи-
зирање на вакви работилници, каде што крајни корисници би биле згрижените деца. 
Оттука произлезе и идејата дека, освен организирање обуки и за професионалците кои 
работат во овие домови, од голема корист ќе им биде доколку имаат водич што ќе им 
помага во креирањето на работилници за децата.

Од тие причини, во изминатите две години, со поддршка на ФООМ, ХОПС најпрвин 
разви прв нацрт на овој водич, кој преку одржување серија работилници за градење 
на капацитетите на професионалците беше директно „испробан“ практично и по овие 
практични работилници со професионалците тој беше доработен и надграден како фи-
нален.

Целта беше да се креира алатка што ќе им помогне на професионалците кои работат 
со деца згрижени во малите групни домови и без дополнително ангажирање на надво-
решни соработници да можат да го структурираат времето на децата преку корисни и 
занимливи активности што ќе имаат долготрајно влијание во нивното растење.

Авторката на Водичот, Деспина Стојановска, е долгогодишен член на тимот на ХОПС 
и како дипломиран психолог и психотерапевт со долгогодишно релевантно искуство за 
работа со деца во ризик, несебично целото свое практично искуство го пренесе во овој 
водич наменет за професионалците кои работат со деца згрижени во мали групни до-
мови и деца во ризик за да им се овозможи нивна полесна интеграција во општеството.

Од Уредникот

Предговор
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Водичот е наменет за стручни лица кои работат со деца на возраст од 5 до 15 години 
во малите групни домови. Тој е приспособен за мешани групи по возраст согласно за-
едничкото живеење на деца во иста куќа. Покрај забавниот карактер на активностите, 
главната намена на вака структурирани работилници е имплицитно да влијае кај децата 
врз градење на позитивна слика за себе и успешна соработка со другите врсници или 
свои блиски. Секоја работилница има своја краткорочна и долгорочна цел што се реали-
зираат преку три активности, воведна, главна и завршна активност.

Долгорочната цел е еднакво иста за секоја работилница и е „градење на позитивна слика 
за себе“. Реализирањето на оваа цел ќе им помогне на децата да го подигнат квалите-
тот на сопствениот живот, да бидат безбедни и во добра интеракција со другите. Ова се 
очекува преку процесот на идентификација со своите квалитети, силни страни и фле-
ксибилност, што се карактеристики на позитивната слика за себе. Следејќи се себеси 
според сликата што ја изградиле, децата несвесно ќе си даваат дозвола за посакувано-
то однесување, а забрана за непосакуваното, ќе ја градат самодовербата, ќе креираат 
вредносен систем што ќе им овозможи задоволство и успех во функционирањето на 
секое поле. Токму тоа е водечката идеја на психологијата и одговор на прашањето: Зо-
што е важно да градиме позитивна слика за себе?

Пофалба наместо критика, позитивна поткрепа наместо казна, се само мал дел од 
можностите да се креира позитивната слика, но ваков тип активности по имплицитен 
пат ќе влијаат на формирање или зајакнување на постојните јаки сили на младите лич-
ности. Децата низ активностите имаат можност да ги согледаат своите карактеристики, 
да научат нови модели на однесување, да согледаат како нивното однесување влијае на 
другите и сл.

За креирање на работилниците потребно е да се води сметка за задржување на вни-
манието на децата, но и за долгорочната цел истовремено. Дозволено е да се прави 
модифицирање на активностите согласно интересите на децата, нивното моментално 
расположение, временската рамка што ја имаат на располагање и материјалите што им 
се достапни. Приложените активности можат да послужат како појдовна идеја, а поната-
мошното нивно развивање да биде препуштено на креативноста на водителот на актив-
носта. За секоја работилница потребно е прво да се одреди краткорочната цел што е во 
согласност со долгорочната, односно тоа што сакаме да постигнеме со неа, па потоа да 
се направи модификацијата.

Со среќа!

вовед
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Краткорочната цел на работилницата е: градење самодоверба преку сознавање на своите до-
бри карактеристики и зајакнување на позитивниот вредносен систем.

Активности
1 Секое од децата треба да ја искористи првата буква од неговото/нејзиното име и 

да најде позитивна лична карактеристика што почнува на истата буква. Истото се 
повторува двапати.

2 На различни листови се запишува секое од следниве поглавја:

 • искрен
 • може да му се верува
 • дава поддршка
 • покажува почит
 • одговорен
 • споделува

 Побарајте секој учесник во групата да одлучи под кое поглавје ќе ги стави добри-
те работи што претходно ги има кажано за себе. Потоа побарајте од учесниците да 
мислат и на други добри работи за себе. На пример: што ги прави силни, што е тоа 
што прави да се чувствуваат добро, а потоа побарајте од секој учесник во кругот 
да спомене уште неколку добри карактеристики и да избере под кое поглавје ќе 
ги запише. Ова се повторува двапати.

3 Во третиот дел, на грбот на децата се лепи по еден празен лист и секое дете оди 
низ групата и бара од другите на листот да ја запишат позитивната карактеристи-
ка што ја запаметиле.

Очекуван резултат
Секое дете има голем број на добри особини. Подигнувањето на свесноста за 
нив преку разговор, опишување или само нивна вербализација, во голема мера 
ќе им помогне да се идентификуваат со нив и при различни животни ситуации 
да имаат поголем избор на добро однесување, емоција или одлука. Практику-
вањето на овој пристап во голема мера ќе го поддржи процесот на градење на 
висока самодоверба.

1Прва работилница
градење самодоверба
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Краткорочната цел на работилницата е: препознавање и изразување емоции, ус-
пешна интеракција со врсниците и блиските преку распознавање на емоциите кај дру-
гиот, подготвеност да се препознае и да се искаже сопственото доживување и градење 
емпатија.

Активности
1 Напишете различни типови чувства и сродни зборови на еден голем лист. Избе-

рете едно чувство што секој од учесниците во групата го има во врска со некоја 
неодамнешна ситуација и поврзете го со еден од зборовите наведени за тоа чув-
ство. Секој учесник да ги опише ситуацијата и чувството.

2 Изразување чувства преку разни ликови. Секое дете црта различен лик и под него 
запишува која емоција е изразена преку тој лик. Откако ќе ја каже емоцијата и 
опише зошто е токму таа присутна, треба да наведе преку „јас порака“ како тој се 
чувствува во врска со ликот. На пример: „Јас се чувствувам збунето, бидејќи овој 
лик е тажен, а ситуацијата што ја опиша не е толку тажна“.

3 Во три различни кофи на кои се напишани три различни позитивни емоции, де-
цата од одредена дистанца треба да фрлат топче соодветно во кофата каде што е 
испишана нивната моментална емоција и да објаснат што придонело за таквото 
моментално чувство.

Очекуван резултат
Важноста на емоциите во животот на луѓето е огромна. Во голема мера тие го 
насочуваат однесувањето и се одразуваат на задоволството во нашето функ-
ционирање на секое поле. Свесноста за тоа кои емоции ги имаме, кои ги препо-
знаваме кај себе и кај другите, која емоција ни е „дозволена“, а која „забранета“ 
ќе одреди каков став ќе изградиме за себе, но и за животот воопшто. Поради 
тоа, со оваа работилница на децата им помагаме да се запознаат со поголем 
број емоции или доживувања што се појавуваат кај луѓето во одредени ситу-
ации и да станат емотивно писмени во нивното користење. Тоа е предуслов 
за да можат да градат самодоверба и емпатија. Преку таквата емоционална 
писменост тие ќе бидат поблиску до позитивната слика за себе.

втора работилница
препознавање и изразување емоции2
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Краткорочната цел на работилницата е: подигнување на самодовербата преку игра-
та кој сум јас и каков сакам да бидам.

Активности
1 Децата стојат во круг, а едукаторите покажуваат каква масажа треба секој да пра-

ви на грбот на детето кое стои пред него. Масажата е проследена со весела, куса 
приказна за слончето чиишто авантури се претставуваат симболично преку одре-
дени движења со дланките на грбот.

2 На сите деца им се врзани очите и се движат во близина едно до друго. Откако 
ќе се допрат две деца, се фаќаат за нивните глави и треба да погодат кое е детето 
со коешто се допреле. Активноста се одвива невербално, сè до моментот на соо-
пштување на името на детето кое го препознава.

3 На децата им се лепат ливчиња на грбот, за да не можат да прочитаат што е напи-
шано. На ливчињата е запишано име на некоја позната личност. Членовите на гру-
пата се движат слободно низ просторијата и имаат право да прашаат кого било, 
прашања што би помогнале да погодат што е напишано на нивното ливче. Но, 
прашањата треба да бидат поставени на тој начин што одговорот може да биде 
само да или не. На пример, дали е лицето од машки пол, дали е пејач, дали живее 
во Америка... На крајот, сите се обидуваат да претпостават која личност е напиша-
на на нивното ливче, а потоа откако ќе ја погодат, треба да кажат неколку заеднич-
ки, свои и на таа личност, позитивни карактеристики.

Очекуван резултат
Запознавајќи се себе и своите особености децата можат да увидат што е тоа 
што им се допаѓа или што е тоа што би сакале да го променат. Свесноста за 
овие нивни особености ќе им помогне во креирање слика што ќе им се допаѓа 
и ќе сакаат да ја промовираат и да ја претставуваат пред светот. Задовол-
ството од тоа „кој сум јас“ и „каков сум јас“ е директно поврзано со самодо-
вербата, што, пак, од друга страна, е значителен двигател на успешноста на 
луѓето на различни полиња.

3трета работилница
подигнување на самодовербата
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Краткорочната цел на работилницата е: социјализација, градење соработка и инте-
ракција со групата, врсниците и блиските преку охрабрување на децата да почнат про-
цес на комуникација со заеднички интереси.

Активности
1 Секој на ливче запишува две вистини за себе и една лага. Потоа, секој учесник 

во играта треба да го прочита тоа што го напишал. Додека, пак, другите треба да 
погодат која е вистината, а која е лагата.

2 Секое дете на празен лист го запишува своето име и го предава листот на другите 
деца за да споделат со него некоја игра што би сакале да ја играат заедно. При-
тоа, треба да одредат време и место каде би се одвивала активноста. Исто така, 
потребно е да споделат зошто мислат дека токму со тоа другарче е добро да ја 
играат таа игра. На крајот, секое дете си ги чита пораките за себе и се договараат 
кога би ги играле игрите испишани едни на други.

3 Преку пантомима, секое дете се обидува да имитира друго дете присутно во гру-
пата, додека сите други деца погодуваат за кого станува збор. Активноста се извр-
шува на позитивен и забавен начин со афирмативен пристап во имитирањето.

Очекуван резултат
Важноста на социјализацијата е голема кога станува збор за деца кои се во раз-
вој и кои во следните животни циклуси ќе го дефинираат својот идентитет и 
интегритет. Преку оваа работилница се афирмира контактот, интеракција-
та и дружењето помеѓу децата, со цел тие да имаат можност да се спознаат 
себеси во рамките на врсничката група, но и да ги пронајдат сличностите и 
разликите со другите деца. Добро социјализирано дете во иднина ќе може да 
гради солиден однос со други луѓе, ќе умее да препознава квалитет во релации-
те и со тоа ќе ја развива својата социјална интелигенција.

4Четврта работилница
социјализација,  
градење соработка и интеракција
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Краткорочната цел на работилницата е: формирање на позитивен вредносен сис-
тем преку проективна техника колаж во која децата наоѓаат големо задоволство и инте-
рес да работат.

Активности
1 Тоалетната хартија оди од рака на рака кај секое дете, за да може секој да скине 

од ролната толку парчиња колку што сака. Потоа, според тоа колку ливчиња од 
тоалетната хартија скинале, ќе треба толку нови работи да кажат за себе.

2 Секое дете добива по еден лист, а во средина на масата се послани голем број 
сликички исечени од списание. Сликичките се од најразличен тип: ликови, храна, 
автомобили, телефони, живеалишта итн. Секое дете треба да одбере сликички и 
од нив да направи колаж на својот лист преку кој ќе се претстави. Сликичките се 
лепат, односно детето ги залепува на хартијата.

3 Презентирање на колажот пред групата.

Очекуван резултатВерувањата за себе, за другите и за светот, како и ставовите што ги градиме 
во текот на растењето првично во рамките на домот, а потоа и надвор од 
него, ќе го формираат вредносниот систем на човекот. Преку него луѓето зна-
ат што им се допаѓа, што е добро да се прави, што се етика и морал и сл. Ко-
лажот како проективна техника е моќна алатка во спознавање на вредносни-
от систем на детето. Некогаш ни тоа не умее да каже кои се работите што 
ги вреднува, но преку разновидни слики и креирање колаж, тоа во голема мера 
несвесно ќе ни даде податок за себе. Оваа работилница е посложена од прет-
ходните, бидејќи потребно е стручното лице кое ја води, будно да ги следи 
претставувањата на секое дете и да забележи ако некаде има потреба допол-
нително да се поттикнува позитивниот вредносен систем. Таквиот процес 
пожелно е да продолжи индивидуално и по завршување на работилницата или 
следните денови.

5Петта работилница
формирање на  

позитивен вредносен систем
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Краткорочната цел на работилницата е: градење на интерперсоналните односи, 
формирање и одржување врски и пријателства, успешна интеракција со врсниците и 
блиските во рамките на средината во која детето ја чувствува својата припадност.

Активности
1 Секое дете на лист хартија ги запишува своите омилени: актер/ка, пејач/ка, песна, 

филм, книга и дестинација. Откако ќе ги запишат, дискутираат во групата зошто 
токму тие ги одбрале.

2 Едукаторот почнува дискусија за некоја планета каде што има деца, но тие немаат 
другари. Дискусијата се води во насока на тоа, што би можеле да прават децата 
без другари, што не би можеле да прават без другари, како се чувствуваат без 
другари и кога би дошле на нашата планета и би имале другар, што би им било 
најубаво во тоа.

3 Децата размислуваат за својот другар и му пишуваат честитка што самите ќе ја 
изработат. Преку честитката му покажуваат колку е важно другарството.

Очекуван резултат
Пријателствата и другарувањето се едни од главните компоненти во кои се-
кој човек ќе ја задоволи потребата за припадност. Градење на солидни врски со 
другите блиски, како и одржување на квалитетен и долготраен однос во голе-
ма мера ќе влијае децата да се чувствуваат сигурно во релациските односи, да 
ја почитуваат својата важност и важноста на другите. Истовремено, преку 
оваа работилница ќе имаат можност да видат дека во квалитетното друга-
рување задоволството е обострано кај нив и кај нивните пријатели. Што се 
однесува на долгорочната цел за градење на позитивна слика за себе, ваквиот 
пристап ќе ја зајакне нејзината реализација и ќе овозможи да се формира инди-
видуалното „јас“ во колективното „ние“.

6ШеСта работилница
градење на интерперсоналните односи
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Краткорочната цел на работилницата е: подигнување на свесноста за безбедност 
и снаоѓање во несакани ситуации, како и градење на општествена одговорност преку 
чувството на соживување со туѓата неволја.

Активности
1 Секое од децата треба да се движи по права линија со книга на главата без да му 

падне. Се менуваат децата, така што секое ќе помине по четири-пет пати по ли-
нијата.

2 Сите учесници застануваат во круг и едукаторот почнува да им раскажува приказ-
на. Сам ја креира приказната чијашто главна тема е како некое дете се изгубило 
во градот и не знаело како да стигне дома. Децата се делат во три групи. Секоја 
група има задача да го напише крајот на приказната.

3 На сцената, преку глума, децата го презентираат својот крај што самите го измис-
лиле.

Очекуван резултат
Секое растење подразбира и соочување со предизвици или несакани ситуации. 
Основата на оваа работилница е децата да се поттикнат да размислуваат 
во насока на тоа како безбедно да ги надминат тие ситуации. Воведувајќи кри-
тична ситуација што се случува на некој друг, како и влегување во негова улога, 
нуди можност децата да се соживеат со настанот и искуствено да ја согледа-
ат важноста од останување во безбедна состојба, но исто така и да увидат 
како би можеле да помогнат ако некој друг се соочува со неволја. Ваквиот прис-
тап на долгорочен план ќе дејствува врз нивното чувство на сигурност, но и 
снаоѓање, доколку се најдат во непредвидени ситуации.

7Седма работилница
подигнување на свесноста за безбедност 

и снаоѓање во несакани ситуации
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Краткорочната цел на работилницата е: препознавање и изразување емоции.

Активности
1 Секое дете едно по друго го изговара своето име како да е луто. Потоа го изговара 

како да е весело, па тажно, па вљубено. Другите деца го имитираат детето кое го 
изговара своето име и така сите ја поминуваат истата ситуација.

2 Едно дете прави тажна или лута гримаса, а другите треба да дискутираат зошто е 
тажно или луто и да најдат соодветно решение што ќе му помогне на детето да се 
развесели.

3 Децата ја играат играта огледало поделени во парови и ги имитираат движењата 
на партнерот од парот. Во рамките на играта се воведуваат и фацијални експре-
сии на различни емоции.

Очекуван резултат
Емоционалната интелигенција се вежба, се надградува и на тој начин се инкор-
порира како позитивен елемент во сликата за себе. Преку неколку работилни-
ци наменети за препознавање и изразување емоции, децата ќе имаат можност 
да стекнат увид во сопствените доживувања и притоа да научат како да се 
справат со нив.

8оСма работилница
препознавање и изразување емоции
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Краткорочната цел на работилницата е: градење умешност за справување со успех 
и неуспех.

Активности
1 Музичко столче. Додека трае музиката сите деца се движат низ просторот, а околу 

нив има наредено столчиња за едно помалку од бројот на децата. Кога ќе преста-
не музиката, секое дете треба да седне на едно од столчињата, а едно ќе остане да 
стои.

2 Во две кофи се распределени приказни. Во едната успешни, а во другата неус-
пешни. Секое дете треба да извлече по едно ливче од двете кофи и да даде свое 
објаснување како од успех може да стане неуспех и како неуспех може да се пре-
точи во успех.

3 Пренесување на аплаузот. Децата застанати во круг треба да го пренесат апла-
узот. Тоа значи во исто време, кога едниот ќе плесне, тој до него да плесне во еден 
звук. Откако ќе им успее, вртејќи се кон другото дете, едното дете го пренесува 
аплаузот, плеснувајќи со него во еден звук. Сè така, додека секое дете не помине 
по неколкупати.

Очекуван резултат
Справувањето со неуспех и славење на сопствениот успех се карактеристики 
што имаат важна улога во однос на тоа како се доживуваме себеси и колку се 
вреднуваме. Секое дете искусило успех или неуспех во некоја игра и тоа брзо се 
заборава, но реакцијата што истото ја имало во таа ситуација е нешто што 
остава трага во формирањето на сопствената слика. Преку оваа работилни-
ца децата вежбаат како, доколку постигнат неуспех, да се справат и да раз-
мислуваат за трансформирање на неуспехот во успех и исто така имаат мож-
ност да видат дека и доколку постигнат успех, а немаат добра стратегија за 
негово одржување, тој може да се претвори во неуспех.

9деветта работилница
градење умешност за  

справување со успех и неуспех
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Краткорочната цел на работилницата е: поттикнување соработка меѓу децата, гра-
дење сензитивност за помош кога некому му е потребна.

Активности
1 Преку пантомима, едно од децата објаснува активност чистење дома (бришење 

прашина, чистење со правосмукалка, миење садови и сл.). Другите деца погоду-
ваат и, откако ќе погодат, се менува пантомимичарот.

2 Децата се делат во парови. На еден член од парот му се врзани очите. Другиот 
треба да го води низ просторијата, со тоа што ќе му кажува каде да сврти – лево, 
десно, напред или назад. Низ просторијата се наредени предмети: столчиња, иг-
рачки, книги, што детето со врзани очи не треба да ги допре. Секој пар поминува 
по неколкупати.

3 Секое дете на неколку ливчиња да запише по една работа за која му е потребна 
помош да ја изврши. Сите деца ливчињата ги ставаат во една кофа. Потоа, со вле-
чење на ливчињата, децата меѓусебно треба да погодуваат кое е детето што може 
да понуди таква помош, да го пронајдат оној чиешто е негово ливчето и да ја завр-
шат работата заедно.

Очекуван резултат
Кога имаме можност некому да му помогнеме, тоа причинува големо задовол-
ство, бидејќи гледаме како нашето вложување труд некому му ја олеснува ра-
ботата. Подготвеноста да побараме помош, но и да понудиме доколку некому 
му е потребна, ќе го зајакне вредносниот систем кај децата и ќе придонесе тие 
да развиваат алтруистичко однесување. Укажувањето благодарност на оној 
што помогнал ќе го поттикне и во иднина да прави слични дела, а повратната 
позитивна информација ќе го поттикне и себевреднувањето.

10деСетта работилница
поттикнување соработка меѓу децата
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Краткорочната цел на работилницата е: градење одговорност за менаџирање на 
сопственото време, планирање и организација на времето, градење соработка и спро-
ведување на заеднички активности.

Активности
1 Од тркалезни картончиња децата изработуваат часовник, цртаат бројки и лепат 

стрелки. Доколку им е потребна помош, си помагаат едно со друго.
2 Секое дете со помош на својот часовник прави распоред за својот ден. Распоре-

дот го запишува на лист и во саатница наведува кои активности ќе ги прави.
3 Сите споделуваат со другите во групата. Доколку се поклопат кај повеќе деца исти 

активности во исто време тие се договараат заедно да ја извршуваат активноста.

Очекуван резултат
Правилното структурирање на времето ќе им овозможи на децата да ги ор-
ганизираат своите активности и да ги завршуваат своите задолженија без 
притисок и навремено. Свесноста за тоа колку време им е потребно за одре-
дена активност ќе ги поттикне постепено да прават план, при што ќе има-
ат доволно можности да ги вклучат обврските, но и активностите за одмор, 
релаксација и дружење. Исто така, преку оваа работилница се промовира и 
можноста заеднички да го структурираат времето, да бидат поефикасни и да 
се социјализираат. Доколку успеат да се организираат конструктивно во зна-
чителна мера ќе ги намалат стресот и немирот, а со тоа ќе се чувствуваат 
поефикасни и реализирани.

11единаеСетта работилница
градење одговорност  

за менаџирање на сопственото време
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Краткорочната цел на работилницата е: поттикнување на истражувачки интереси, 
проширување на општите информации за светот, развој на презентирачки способности.

Активности
1 Од повеќе листови споени едни со други како тетратка, децата изработуваат па-

сош на кој си го испишуваат своето име и цртаат свој симбол.
2 Во првиот дел од пасошот ги забележуваат местата што до сега ги посетиле и цр-

таат по една нивна специфичност или своеволно цртаат нешто што ги потсетува 
на тоа место. Во втората половина од пасошот ги пишуваат местата на кои сакаат 
да одат и повторно цртаат, но овој пат цртежот претставува што тие очекуваат да 
видат таму или што би сакале да видат.

3 Во третата активност го презентираат пасошот пред другите и на симболичен на-
чин ги носат онаму каде што и самите сакаат да отидат.

Очекуван резултат
Поттикнувањето на истражувачкиот дух и љубопитноста децата ќе ги мо-
тивира кон откривање на нови содржини во нивниот живот. Истовремено, 
фантазијата ќе ја храни нивната желба за спознавање на неистражените под-
рачја. Работилницата придонесува тие да се покренат кон нови предизвици, 
па истовремено и да ги согледаат можностите за нивна реализација. Вакви-
от пристап помага кон поставување цел во патувањето кон нови искуства и 
запознавањето со нови содржини, а споделувањето во групата нуди можност 
за проширување на видиците и поместување на границите. Велат: „Светот 
е толку голем колку што сме виделе од него“, па според тоа децата ќе имаат 
можност преку раскажување за искуствата од патувањето да „посетат“ по-
голем дел од светот.

12дванаеСетта работилница
поттикнување на истражувачки интереси
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Краткорочната цел на работилницата е: вреднување на себеси и подигнување на 
значајноста на сопственото постоење.

Активности
1 Во првата активност на децата им се пушта роденденска песна. Сите заедно ја 

пеат, ја преведуваат ако е на друг јазик и споделуваат како ја разбираат.
2 Децата изработуваат роденденски подарок за свое замислено другарче кое мно-

гу го почитуваат. Подарокот го изработуваат од достапните материјали во момен-
тот што можат да ги понудат едукаторите (мониста, хартија, картон, волница, ле-
пило и сл.).

3 Сите изработени подароци едукаторот ги сокрива низ просторијата и потоа ги 
повикува децата да ги бараат. Секое дете го задржува за себе пронајдениот пода-
рок, а тој што го изработил му пишува посветена честитка.

Очекуван резултат
Придавање важност на денот на кој сме родени е придавање важност на наше-
то постоење. Чувството дека се вреднувам себеси и дека ги вреднувам другите 
гради позитивен вредносен систем што децата ќе ги следи во текот на нив-
ното растење и низ животот. Исто така, прославувањето преку пораки, чес-
титки и вложен личен труд за некого да израдуваме има повратно позитивно 
дејство и кај нас самите. Работилницата е само појдовна точка за тоа како 
да се уважуваме себе и другите, а покрај тоа да ја градиме асертивноста како 
исклучително значаен елемент во формирање на позитивната слика за себе.

13тринаеСетта работилница
вреднување на себеси и подигнување на 

значајноста на сопственото постоење
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Краткорочната цел на работилницата е: поттикнување на креативниот потенцијал 
преку забавна, несекојдневна активност.

Активности
1 Во првата активност на децата им се нудат различни слики со различни содржи-

ни, исечени од списание. Потребно е сликите да се со димензија од приближно 10 
х 10 см. Секое дете си одбира своја омилена слика.

2 Од својата слика децата прават сложувалка. Редат шпатули една до друга и врз 
нив со лепило ја лепат сликата. Откако ќе се исуши со скалпел ја сечат сликата 
по линијата на шпатулите така што ќе се формираат повеќе различни делови од 
сликата.

3 Децата на своето другарче му даваат да ја нареди размешаната сложувалка и от-
како ќе ја нареди разговараат за сликата и зошто токму таа била негов избор.

Очекуван резултат

Работилницата има цел да ги поттикне креативните потенцијали кај децата 
и да ги мотивира да креираат и да создаваат различни алатки за работа или 
забава. Истовремено, со работилницата се постигнува интеракција, размена 
и дружење. Дискусијата може да се води во насока на избор на фотографија, 
што ги поттикнало токму таа слика да ја одберат и како проективна тех-
ника да ја разгледуваат како таа ги претставува нив самите. Креативноста 
има моќ „од ништо да направи нешто“, па поради тоа ваков тип работилници 
се препорачливи да го поддржат дивергентното размислување кај децата, да 
создаваат и да креираат.

14ЧетиринаеСетта работилница
поттикнување на креативниот потенцијал
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Краткорочната цел на работилницата е: препознавање и свесност за убавите случу-
вања, градење на позитивни спомени.

Активности
1 Во првата активност децата ја играат играта меморија со сликички наменети или 

приспособени за неа.
2 Секое дете потребно е да се присети на некој убав настан од скоро време и да го 

нацрта или да го напише. Кога сите ќе бидат подготвени почнуваат да ги споделу-
ваат своите приказни со другите и да кажат зошто токму тој настан го издвоиле од 
сите други и како се чувствувале тогаш.

3 Играње игра: повтори ја реченицата и дополни ја со еден збор, при што потребно 
е да се создаде приказна со среќен крај.

Очекуван резултат

Од секое искуство може да се извлече позитивна поука, колку и да било нега-
тивно тоа. Сепак, кога се присетуваме на убави спомени, стануваме свесни за 
позитивното поминато време, за тоа колку имаме капацитет да сме среќни 
и исполнети со позитивни мемории. Ваквите сеќавања може да се лековити 
кога се справуваме со тешки животни ситуации, да ни бидат мотив побрзо да 
излеземе од кризата и да се вратиме на тоа што ни предизвикувало среќа. Не 
постои човек кој нема убави спомени, само луѓе кои длабоко ги потиснале нив и 
ги заборавиле. Оваа работилница може да придонесе кон подигнување на пози-
тивната енергија во групата и кај себе, но и да помогне во себедефинирањето 
како дете кое има убави спомени.

15ПетнаеСетта работилница
препознавање и свесност за  

убавите случувања
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Краткорочната цел на работилницата е: соработка, давање и примање помош, гра-
дење доверба и договарање.

Активности
1 Поделба на децата во парови и играње на играта „сол-макарон“.
2 Во истите парови децата треба да си помагаат да се движат низ просторијата со 

врзани очи без зборување. Секој пар однапред ќе си постави знаци со кои ќе му 
го кажува патот на другарчето, но знаците да бидат невербални. Потребно е да 
договорат различен звук за лево, десно, напред и назад. Се менуваат децата во 
парот и тој што водел во првиот дел ги врзува очите, па другиот го води него.

3 Изработка на честитка со благодарност за соработката на своето другарче во па-
рот.

Очекуван резултат
Градење довербата е процес во кој истражуваме колку сме подготвени да да-
деме доверба, но и кому би му ја дале. Според своето минато искуство децата 
можат да заклучат дека „луѓето се лоши и не треба да им се верува“ или дека 
„луѓето имаат добри намери и во ред е да им веруваме“. Доколку се затвориме 
во довербата, тоа ќе влијае и во квалитетот на релациите што ги градиме со 
другите луѓе. Затоа, добро е да сме свесни дека довербата одбираме кому ќе ја 
дадеме и на тој начин ќе се заштитиме од изневерување и повреда. Соодвет-
ниот пристап кон довербата ќе помогне да ја зајакнеме и самодовербата, а со 
тоа и да креираме позитивна слика за себе дека сме подготвени да направиме 
добра процена на другите луѓе.

16ШеСнаеСетта работилница
соработка, давање и примање помош 
градење доверба и договарање
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Краткорочната цел на работилницата е: пристап кон разрешување конфликти и на-
силничко однесување.

Активности
1 На инструкција на едукаторот децата почнуваат многу полека и тивко да се дви-

жат низ просторијата. За кратко инструкторот дава нова инструкција, да побрзаат 
со одењето и да зборуваат во исто време. На третата инструкција тие треба да 
трчаат низ просторијата и гласно да пеат или да зборуваат.

2 Во втората активност едукаторот почнува да раскажува случка во која две деца 
почнуваат да се караат за еден портокал, кој двете деца сакаат да го изедат. Секое 
од присутните деца треба да даде најмалку две решенија како ќе заврши случка-
та.

3 Децата се застанати едно зад друго и со прстите по грбот на другарчето имитира-
ат како паѓа дожд. На почетокот почнува да роси, па дождот се засилува, почнува-
ат грмежи и силен ветер, па потоа почнува да се стишува и сè додека не преврне.

Очекуван резултат
Конфликтите се секојдневие во животот на децата, но набрзо тие сфаќа-
ат дека немаат голема полза од нив и бараат начини како да ги надминат. 
Умешноста да се излезе конструктивно од некој конфликт и без последици е ва-
жен елемент во системот на способности. Преку оваа работилница децата се 
стекнуваат со идеја дека појавата на конфликтот не мора да значи и дека не-
кој ќе биде повреден на крајот, туку дека постојат креативни начини на безбе-
дно излегување од него. Исто така, конфликтот секогаш не значи насилство, 
туку само спротивставени гледишта за кои е потребно да имаме умешност 
да ги разбереме. Поголем број работилници на оваа тема ќе им помогне на де-
цата да ги развиваат вештините за „победа-победа“ начин на излегување од 
конфликтот.

17СедумнаеСетта работилница
пристап кон разрешување конфликти  

и насилничко однесување
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Краткорочната цел на работилницата е: развој на емпатија, способност да се види другата 
страна на случувањето и приказната.

Активности
1 Во првата активност децата се делат во парови и седнуваат свртени грб со грб. 

Едното дете има цртеж со геометриски фигури во раката и му објаснува на другар-
чето како да црта, а тоа треба да го нацрта истиот цртеж без да го види.

2 На децата им се чита приказната за Црвенкапа од аспект на волкот, што претходно 
им е доставена на едукаторите. По завршување на приказната се води дискусија 
за неа.

3 Децата си менуваат еден дел од својата облека со друго дете (џемперче, топлинки, 
очила и сл.), а потоа се движат низ просторијата како да се тоа дете чијашто обле-
ка ја носат и се обидуваат да го имитираат. Потоа се води краток разговор за тоа 
како е да се биде „во кожата на другиот“.

Очекуван резултат
Способноста да ја видат и другата страна на приказната, ќе им помогне на де-
цата да станат емпатични и да имаат увид како нивното однесување влијае 
на другите. Емпатијата е предуслов за нудење поддршка и помош кога некому 
му е потребна. Во креирање на позитивна слика за себе, оваа црта на личноста 
зазема важно место. Препознавајќи ги состојбата и емоциите на другите, ние 
сме во можност да ги понудиме своите јаки сили и на тој начин да придонесеме 
за благосостојба.

18оСумнаеСетта работилница
развој на емпатија
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Краткорочната цел на работилницата е: стекнување увид во реалната слика за себе, онаа што 
другите луѓе ја имаат за нас и која остава впечаток. Во сооднос со неа, потребно е децата 
да се поттикнат да градат колку што е можно попозитивна слика. Споредна цел е да се 
подготвени да ги забележуваат добрите особини кај другите луѓе што ќе им помогне во 
градењето доверба.

Активности
1 Децата се делат во две групи и седнуваат на спротивна страна на масата. На сре-

дина на масата има обележано линија и оставено е топче направено од стуткана 
хартија. Секое дете има цевка во устата и дувајќи низ неа се обидува да го префр-
ли топчето на другата страна од масата.

2 Секое од децата на бел лист си го испишува своето име, потоа го дава на другите 
присутни и од нив бара да напишат по неколку причини зошто тие би сакале тоа 
да е со нив во тимот. Откако сите ќе напишат за секого по неколку збора, се води 
разговор за тоа како децата го разбираат тоа што им го напишале другарчињата.

3 Во два тима децата влечат јаже и се натпреваруваат кој тим е посилен и ќе го по-
влече другиот.

Очекуван резултат
Во формирањето на сликата за себе се вклучуваат три аспекти: реалната сли-
ка за себе што ја гледаат другите, реалната за нас самите и идеалната што 
ни укажува на тоа какви сакаме да бидеме. Преку оваа работилница децата ќе 
имаат можност да сознаат како другите ги гледаат и што е тоа што им се 
допаѓа или не им се допаѓа. Ваквиот увид ќе им овозможи да прават промена во 
однос на тоа што сакаат другите да видат во нив.

19деветнаеСетта работилница
стекнување увид во реалната слика за себе
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Краткорочната цел на работилницата е: стекнување увид за влијанието на погрдните и пофал-
ните зборови што ги упатуваат на другите и успешна интеракција со врсниците и блис-
ките.

Активности
1 Во првата активност децата читаат различни текстови од списанија, книги или 

учебници и ги запишуваат настрана сите убави зборови што ќе ги сретнат низ тек-
стовите.

2 Во втората активност децата се редат во две колони едни спроти други. Во сре-
дината поминува едно дете, а сите од страна дофрлуваат непријатни извици, како 
што се: уааа, не те сакаааам, оди сиии итн. Откако секое дете ќе помине низ сре-
дината се затвора првиот круг на поминување. Во вториот круг, кога едно по едно 
децата минуваат низ средината, другите му кажуваат убави зборови и пофалби на 
цел глас, на пример: бравооо, те сакааамее, многу си добра, многу си убав и сл. 
Вториот круг добро е да се повтори доколку има доволно време. Откако ќе завр-
ши и вториот круг, се води дискусија за доживувањата. Децата кажуваат како се 
чувствувале кога им биле кажувани убави и лоши зборови, но кажуваат и кога им 
било попријатно, дали кога требало да кажат убав или погрден збор. Наставникот 
дава заклучок дека на секој човек значително подобро влијаат добрите зборови 
и оние што почесто ги користат стануваат омилени луѓе за другите.

3 Во завршната активност децата играат на музика во средината на просторијата и 
споделуваат убави емоции или зборови што ги слушнале во текот на денот.

Очекуван резултат
Вербалниот говор и зборовите упатени како класификација на другите луѓе 
за добри или лоши се видлив аспект за тоа кои сме ние и каков став градиме 
за другите. Децата некогаш се соочуваат со тешкотија во наоѓање или верба-
лизирање на убави зборови и пофалби. Оваа работилница ќе ги поттикне да 
го разгледаат влијанието на зборовите што ги користат кон другите и како 
потоа тоа се одразува на нив. Дискусијата дека користењето убави зборови 
може да нè направи омилени во групата, ќе ги мотивира децата да ги бараат 
добрите страни кај другарчињата и тие да им ги кажуваат. Потсетување на 
ефектите од оваа работилница, стручните лица кои работат со децата мо-
жат да ги користат и во следните работилници, односно да го промовираат 
добриот збор и поговорката „доброто со добро се враќа“.

20дваеСетта работилница
стекнување увид за влијанието на погрдните и 
пофалните зборови што ги упатуваат на другите
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Растењето и воспитувањето на децата е сложено и тешко. Секој од нас се труди да ос-
тави добар белег врз идните генерации кои неуморно ќе се трудат да го направат све-
тот подобро место за живеење. Не е едноставно да се создадат личности кои со својата 
полна функционалност ќе бидат задоволни од себе и од системот во кој живеат. Не е 
едноставно, а сепак е возможно.

Животот понудил различни предизвици за секое дете, за некое полесни, за некое 
потешки. Одговорноста на возрасните и оние што се присутни во растењето на децата е 
голема, но и значајна во приспособување на околностите и подобрување на можности-
те за секое од нив. Со голема посветеност, верба и истрајност во процесот, резултатите 
ќе бидат видливи, децата благодарни, а иднината посветла.

Секое дете во себе носи потенцијали што треба да се развиваат. На потенцијалите 
им е потребно некој да ги препознае и да им даде насока. Не постои лошо дете, постојат 
само деца кај кои возрасните не ги поттикнале тие добри потенцијали да се развијат во 
позитивни карактеристики.

Токму овој водич има намена да ги поттикне вербата и ентузијазмот кај возрасните 
кои работат со деца во малите групни домови кон активна работа во градењето на по-
зитивната слика за себе кај секое дете. Идејата е да се почне конструктивна приказна 
што ќе ги одведе младите личности во здрави, безбедни и реализирани возрасни луѓе.

Предизвикот е голем, но среќата во очите на децата е бесценета.
Со почит кон сите воспитувачи и едукатори на деца во малите групни домови,

Деспина Стојановска

ЗаклуЧоци и ПреПораки



CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

159.947:159.922.7]:364-54-053.2(036)

СТОЈАНОВСКА, Деспина
    Водич за организирање работилници со деца во мали групни домови / Деспина 
Стојановска. - Скопје : ХОПС-опции за здрав живот, 2020. - 36 стр. ; 24 см

ISBN 978-608-4701-45-3

а) Самодоверба -- Градење -- Мали групни домови -- Работилници со деца
-- Водичи

COBISS.MK-ID 52816133









Водич 
за организирање работилници
со деца во мали групни домови

Деспина Стојановска
2020


