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Предговор

Прирачникот за ученичко учество и активизам е наменет за учениците, наставничкиот и 
стручниот кадар и раководството во основните училишта. Главна цел на прирачникот е 
да помогне во практична реализација на правото на учество на учениците во процесите на 
донесување одлуки во училиштето и во реализација на активности и проекти во нивни интерес. 
Прирачникот е дел од и ја следи и надополнува содржината на претходно испорачаните 
обуки и работилници во рамки на проектот „И јас имам глас“ спроведуван од Фондацијата 
за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ со поддршка на „Save the Children“ и 
Шведската меѓународна агенција за развој и соработка (SIDA).  

Прирачникот е изработен во согласност со клучните меѓународни и национални закони, 
подазконски акти и други документи преку кои се регулира ученичкот учество во основното 
образование. Во тој контекст Прирачникот директно го потпомага процесот на спроведување 
на Законот за основно образование донесен во јуни 2019 година и тоа конкретно во однос 
на член 68 во кој се регулира ученичкото учество и претставничките тела на учениците во 
основното училиште. 

Прирачникот содржи пет целини и тоа:

1. Основни документи кои го регулираат ученичкото учество во училиштата

2. Концептот ученичко учество

3. Воспоставување ученички парламент

4. Вештини на претставниците на ученичкиот парламент

5. Подготовка и реализација на ученички иницијативи

Веруваме дека преку овој Прирачник ќе ги поттикнеме учениците, пред сé оние кои зедоа 
активно учество во спроведените работилници, да започнат со организирање и иницирање 
активности на Ученичкиот параламент и на таков начин да го подобрат ученичкиот живот и 
квалитетот на времето поминато во училишните клупи. 

Дополнително, сметаме дека и сите наставници и претставници на стручните служби и 
раководството од училиштата кои активно ги следеа работилниците, сега имаат поголемо 
разбирање за практичната имплементација на ученичкото учество, па преку овој Прирачник 
ќе можат да укажат соодветна поддршка на учениците во реализација на нивните идеи. 
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1.	 Основни	документи	кои	го	регулираат	
ученичкото	учество	во	училиштата

1.1 Конвенција за права на децата 

Што е Конвенција за правата на детето?

Конвенцијата за правата на детето (Конвенцијата) е документ/меѓународен договор којшто 
е усвоен од страна на Генералното Собрание на Обединетите Нации во 1989 година. 
Конвенцијата во себе опфаќа мошне широк спектар на детски права кои се групирани во 
четири групи и тоа: права на опстанок, права на развој, права на заштита и права на учество.

ОПСТАНОК Во овој сегмент се вклучени детските права за живот и потребите 
чие задоволување е најнеопходно за опстанок. Во нив спаѓаат правата на соодветен 
животен стандард, дом, исхрана и пристап до здравствени услуги.

РАЗВОЈ  Во овој сегмент се вклучени оние нешта што им се потребни на 
децата за да го издигнат својот потенцијал. Тука спаѓаат правото на образование, игра 
и одмор, културни активности, пристап до информации, слобода на мислење, совест и 
вероисповед.

ЗАШТИТА  Законска обврска за заштита на децата од секаков вид злоупотреба, 
запоставување или искористување. Овие права опфаќаат прашања какви што се: 
посебна грижа за децата бегалци, користење на деца во вооружени судири, детски 
труд, злоупотреба на психотропни супстанции и сексуално искористување.

УЧЕСТВО	  Им се овозможува на децата да преземат активна улога во 
општеството. Тука спаѓаат слободата на изразување мислење, право на глас за прашања 
што се однесуваат на нивниот живот, право на здружување и право на мирно собирање. 

Конвенцијата е правно обврзувачки акт за сите земји кои ја ратификувале, односно ја 
прифатиле. Државата потписник на Конвенцијата има обврска да ги вклучи правата на детето 
кои се опфатени со оваа Конвенција во легислативната рамка (законите и подзаконските 
акти) и во постапувањето и практиката да се води согласно принципите на Конвенцијата.



10

Факти за Конвенцијата за правата на детето:

Нашата држава ја ратифкуваше Конвенцијата за правата на детото во 1993 година.

На државите им биле потребни 10 години да се договорат за текстот на Конвенцијата.

До денеска 196 земји членки на Обединетите нации ја ратификувале Конвенцијата.

Права на учество на децата

Учеството како концепт е човеково право, па од таму и право на децата да бидат активни 
учесници во процесите на донесување одлуки кои се однесуваат на нивниот живот и 
благосостојба. Учеството подразбира практикување на демократското право на човекот и 
на децата да учествуваат во сите сфери на општествениот живот, а со тоа и да го развиваат 
во континуитет својот демократски капацитет со цел да станат активни граѓани на својата 
земја. Спектарот на права на учество ги покрива слободата на изразување на мислењето од 
страна на децата, правото на глас за прашања што се однесуваат на нивниот живот, правото 
на здружување и правото на мирно собирање. 

Триаголникот на детските права опфаќа три клучни права:

Најдобриот интерес на детето ( член 3 од Конвенцијата)

Недискриминација (член 2 од Конвенцијата)

Право на учество (член 12 и член 15 од Конвенцијата)

За да се одреди што е најдобар интерес на детето, логично и неопходно е да се сослуша 
гласот на детето и неговите ставови да бидат сериозно сфатени и земени предвид.

Според членот 12 од Конвенцијата за правата на детето, децата имаат право слобоgно gа ῑо 
изразуваа� свое�о мислење на кое треба да се обрне внимание согласно со нивната зрелост. 

Според членот 15, децата имаат ӣраво на зgружување и на слобоgа на мирно собирање. 

Од особена важност за учеството на децата во општествениот живот е ученичкото учество. 
Децата поминуваат голем дел од своето време, растат и се развиваат во училиштето како 
образовна институција. Токму затоа нивното учество во донесувањето одлуки во училиштето 
за прашања кои се важни за нив како ученици треба да биде соодветно регулирано, а 
правните одредби доследно да се применуваат во секојдневната практика во училиштето. 
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1.2 Закон за основно образование 

Што регулира Законот за основно образование?

Со новиот Закон за основно образование усвоен во 2019 се регулира правото на ученичко 
учество и организирање на децата. Во овој Закон ученичкото учество е регулирано 
во член 68 во кој се предвидуваат формите на учество и местата каде треба да бидат 
вклучени учениците во процесот на донесување одлуки. При тоа ученичкиот парламент се 
препознава како претставничко тело на учениците преку кое тие учествуваат во процесите 
на донесување одлуки. 

Улогата на ученичкиот парламент согласно Законот за основно образование е предвидена 
во следниве сегменти:

Активно учествува во застапување и промовирање на правата и интересите на 
учениците;

Го промовира ученичкиот активизам;

Учествува во активности за обезбедување врсничка поддршка на учениците со посебни 
образовни потреби, во реализација на наставата и воннаставните активности;

Учествува во подготовката на годишната програма за работа; 

Дава предлог активности за годишните програми за екскурзии; 

Дава предлози за воннаставни активности на училиштето; 

Дава предлози за подобрување на ученичкиот стандард;

Учествува во евалуација на работата на училиштето; 

Преку свои претставници учествува во советот на родители и наставничкиот совет;

Организира и учествува во хуманитарни активности, еколошки активности и општествено 
корисна работа.

Покрај ученичкиот параламент во овој член од Законот се уредуваат и изборот на Претседател 
на ученичкиот парламент и Ученичкиот правобранител.

 
„Претседателот на ученичкиот парламент се избира со мнозинство гласови од вкупниот број на 
претставници од претседателите на заедниците на паралелките по пат на тајно гласање.“

„Ученичкиот правобранител се грижи за заштита и унапредување на правата на учениците во 
училиштето. Ученичкиот правобранител се избира со мнозинство гласови од учениците од седмо 
до деветто одделение, по пат на тајно гласање.“
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1.3 Други документи со кои се уредува ученичкото учество

Концепција за основно образование1

Ученичкото учество е регулирано и во рамки на документот „Концепција за основно 
образование“ и тоа во делот Национални стандарди за основно образование во кои се 
предвидуваат компетенциите кои учениците треба да ги стекнат преку образованието. 
Концепцијата за основно образование беше усвоена од Владата на Република Северна 
Македонија на 2 март 2021 година. 

Ученичкото учество е регулирано во подрачјето VI. Демокра�ска кул�ура и 
ῑраѓанс�во. „Во ова подрачје спаѓаат компетенциите кои се однесуваат на познавањето 
и разбирањето на себеси, на општеството и неговата организација, на економските 
и политичките концепти, структури и движења, како и на вештините и ставовите кои 
треба да му овозможат на ученикот да се однесува како одговорен граѓанин/граѓанка и 
мотивирано и активно да учествува во општествениот и граѓанскиот живот.“ Понатаму 
ученичкото учество е регулирано и во сегментот Училишна клима и кул�ура во кој 
попрецизно се превидува: „Почитта кон сите ученици, наставници, стручни соработници 
и другите вработени во училиштето е обезбедена преку демократско раководење од 
страна на директорите кои обезбедуваат практикување на транспарентно донесување 
на правилата за однесување во училиштето (етички кодекс), навремен и редовен проток 
на сите релевантни информации и активно учество на наставниците и учениците (и 
нивните родители/старатели) во одлучувањето на ниво на училиште. Раководството 
поттикнува и овозможува висок степен на соработка меѓу наставниците преку стручните 
активи и промовира активно учество на наставниците во телата на училиштето во 
кои се донесуваат одлуките. Истовремено, раководството, наставниците и стручните 
соработници се активно ангажирани во поддршката за формирање на ученичките 
тела на начин кој гарантира демократска партиципација на учениците во заштитата 
на нивните права и слободи, во донесувањето одлуки за прашања кои се од нивен 
непосреден интерес и во решавањето на проблеми кои ги тангираат и нив самите.“

Концепција за воннаставни активности во основното образование2

Во рамките на оваа концпеција предвидено е Начело�о број 4 кое гласи: „Воннаставните 
активности обезбедуваат активно учество на учениците“. Согласно ова начело активното 
учество на учениците е потребно во процесот на планирање, избор, реализација и следење 
на успешноста на воннаставните активности. Исто така и во рамки на оваа концепција се 
предвидува формирање на ученичките тела (училишна заедница, ученички парламенти сл.) 
како претставнички тела и заштитници на интересите на учениците.

1  https://mon.gov.mk/stored/document/Koncepcija%20MK.pdf 
2  https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/06/Koncepcija-za-vonnastavni-aktivnosti-2020-1.pdf 
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2.	 Концептот	ученичко	учество	

2.1 Дефиниција на поимот

Што е ученичко учество?

Според членот 12 од Конвенцијата за правата на детето, децата имаат право слободно да го 
изразуваат своето мислење на кое треба да се обрне внимание согласно со нивната зрелост. 
Според членот 15, децата имаат право на здружување и на слобода на мирно собирање. 
Токму тоа не само што им дава за право туку и ги обврзува училиштата да ги учат учениците 
на демократско раководење и владеење на тој начин што ќе обезбедат организирани форми 
на активно вклучување на учениците во демократските процеси.

Училиштето за да обезбеди активно учество на учениците потребно е да понуди:

а�мосфера и услови што ќе ги мотивираат и стимулираат учениците да формираат свое 
сопствено мислење за важни прашања од секојдневието во училиштето и слободно да 
го изразуваат тоа мислење без да имаат последици;

механизми и ӣроцеgури што ќе им овозможат на учениците да земат фактичко учество 
во одлучувањето и да вршат влијание врз одлуките и случувањата во училиштето што 
ќе резултира во видливи ефекти од тоа влијание.

Согласно практиката и динамиката на училишниот живот, ученичкото учество се случува во 
повеќе области меѓу кои како клучни се:

Наставата Воннаставните 
активности

Односите помеѓу 
учениците

Односите со 
возрасните

Физичките 
услови во 

училиштето

• Распоред на 
часови

• Оценување и 
успех

• Наставен план 
и програма

• Методи на 
настава

• Екскуризии
• Излети
• Прослави
• Работилници
• Секции
• Натпревари

• Разрешување 
конфликти

• Соработка во 
класот 

• Релации со 
повиските 
класови

• Релации помеѓу 
учениците 
од различни 
националности

• Релации 
наставници 
-ученици

• Предлози до 
Училишен 
одбор

• Предлози до 
Наставнички 
совет

• Предлози 
до Совет на 
родители

• Хигиена во 
училниците и 
тоалетите

• Простор и 
услови за 
работа

• Опременост на 
кабинетите

• Збогатување на 
библиотеката
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За да се објасни концептот на учество во донесување одлуки и воопшто да се афирмира 
тимската работа може да се искористи следнава вежба со група ученици:

Вежба:	Изгубени	на	море

Се наоѓате на брод што доживеал несреќа и се запалил. Имате време да земете само 4 
предмети од списокот на 10 предмети подолу, кои не се зафатени со пожарот. По пожарот 
претпоставете дека ќе има останато дрва кои пловат на површината. На видик нема копно, 
ниту други луѓе, ниту брод. Не знаете каде сте или колку време треба да се плива - плови до 
брегот или додека не ве најде спасувачка екипа.

Вашата задача е од долунаведените 10 предмети да изберете 4 кои што според вас се најважни, 
но исто така да ги рангирате, т.е. да ги подредите од најважните до најмалку важните.

Едно многу долго јаже

Кибрит

Свежа вода

Кошница со храна

Канистер со масло / бензин / нафта

Мрежа за заштита од комарци

Радио

Трска за риболов, со конец и јадица

Огледало

Гума / перниче за спасување

Точен одговор:

1. Кибрит

2. Канистер со масло/бензин/нафта 

3. Свежа вода 

4. Огледало

За изведба на оваа вежба добро е учениците да ги поделите во неколку групи со цел да има 
повеќе различни одговори кои ќе ги дискутирате и ќе ги споредувате со точниот одговор.
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2.2 Скала на учество

Скалата на учество е алатка преку која се одредува с�еӣено� на учес�во на ученици�е 
и децата во донесувањето одлуки во општествениот живот. Скалата на учество за прв 
пат ја претставил Роџер Хар� во 2008 �оgина, а таа е применлива не само за оценка и 
позиционирање на степенот на учество на децата во училиштата, туку и во општините, во 
институциите и во останатие форми на општествено здружување и живеење. Освен оваа 
намена, склата на учество има за цел да ги објасни релациите на моќ помеѓу децата и 
возрасните, особено количеството на моќ кое возрасните го насочуваат и даваат на децата 
и младите во процесите на одлучување. Скалата на учество има 8 нивоа/скалила при што 
секое ниво претставува утвредна колична на моќ која се дава од возрасните до младите. 

Скалило 8 – Заедничко донесување одлуки

Највисока форма на заедничко одлучување при што одлуките се иницирани од страна на децата и младите 
и споделени со возрасните. Главната карактеристика на овој вид учество е дека може да ги зајакне младите 
активно да влијаат врз политиките и процесите кои се однесуваат на нив, но вообичено се водени и 
контролирани од возрасните.

Скалило 7 – Младите како предводници и иницијатори

Овој вид на учество настанува кога младите даваат иницијатива која возрасните ја прифаќаат, но одлучувањето 
го насочуваат младите. Во пракса возрасните поретко одговараат на иницијатива на младите, но има позитивни 
примери на овој тип на учество во кое заеднички се планираат и концептуализраат проекти и активности.

Скалило 6 – Заедничко донесување одлуки на иницијатива на возрасните

Овој вид на учество се јавува кога возрасните ги иницираат проектите и активностите, но го споделуваат 
одлучувањето и раководењето со младите. Во одредени случаи улогата на возрасните по иницирањето 
преминува во техничка, советодавна и логистичка поддршка.

Скалило 5 – Консултирани и информирани млади

Овој вид на учество подразбира дека возрасните ги консултираат младите во донесувањето одлуки и во 
спроведување активности кои се однесуваат на нив. Нивните мислења се земаат сериозно во предвид при 
донесувањето на конечните одлуки.

Скалило 4 – Назначени и информирани млади

Во овој вид на учество младите ги разбираат целите на еден проект, ја разбираат својата улога во него и знаат 
кој донесува одлуки, имаат функционална, а не декоративна улога и можат да бидат вклучени во реализацијата 
на проектот.

Скалило 3 – Токенизам (неучество)

Ова скалило демонстира неучество бидејќи претставува ситуации во кои на децата привидно им се дава право 
на глас, но во реалност тие не можат ниту да изберат како ќе го кажат своето мислење, ниту пак имаат опции да 
го формулираат соодветно своето мислење.

Скалило 2 – Декорација (неучество)

Ова скалило демонстрира неучество и се однесуваа на ситуации во кои децата и младите се поставуваат на 
јавно место на некој настан, маниифестација или процес, но тие ниту се информирани за целта, ниту пак ја 
разбираат својата улога во настанот и проектот.

Скалило 1 – Манипулација (неучество)

Ова скалило демонстира неучество и ситуации во кои младите ниту се запознати со прашањата кои се 
однесуваат на нив, ниту пак ја разбираат својата улога во процесот и потребата да учествуваат.
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2.3 Вклучени страни во процесите на ученичко учество

Во процесите на донесување одлуки и секако при спроведување на активности и проекти кои 
ги засегаат младите и се однесуваат на решавање прашања кои се важни за нив се појавуваат 
различни вклучени страни- поединци и групи. Во зависност од проектот односно активноста 
засегнатите страни можат да бидат најразлични. Понатму во зависност од контекстот во 
кој се реализираат активностите односно се донесуваат одлуките, може да се разликуваат 
засегнати страни на локално и национално ниво. 

Без оглед дали проектот или активноста се иницирани од возрасните или станува збор 
за младинска/ученичка иницијативи или пак проект на младинска организација, децата 
и младите треба да знаат кој се може да биде вклучен. Затоа е најдобро да се подготви 
лис�а на вклучени с�рани врз основа на која децата и младите ќе можат внимателно да ги 
анализираат и разберат улогите на сите засегнати страни. Исто така во ситуации каде станува 
збор за повеќе вклучени страни, прегледот на сите нив им овозможува на децата и младите 
посоодветно да ја утврдат својата позиција, односно да завземат став по однос на одлуката 
која треба да се донесе. 

При изработка на листата на вклучени страни децата и младите можат да побраат помош од 
наставниците и/или од родителите кои го познаваат контекстот и областа на рабтаа во која 
се спроведува активноста односно проектот. Како клучни елементи во листата на вклучени 
страни можат да бидат:

• Име/назив на вклучената страна

• Локација каде се наоѓа, адреса и населено место

• Контакти како телефон, контакт лице и e-mail, веб страна, профили на 
социјалните мрежи

• Краток опис на надлежноста на вклучената страна – за што е таа страна задолжена 
и одговорна

• Улога на вклучената страна во активноста или проектот, односно став и позиција 
по однос на некоја одлука која треба да се донесе

Во продолжение е даден еден преглед на потенцијални вклучени страни во различни ситуации.

Ситуација 1: Во училиште

Уче
ници

Родители

Наставници 

и училишен 

персонал

Рак
ово

дств
о
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Не сите страни се секогаш вклучени во сите активности или одлуки кои се донесуваат во 
училиштето. На пример, ако станува збор за одлука дали да се воведе училишен весник или 
можеби ученичко радио, во оваа одлука ретко се вклучуваат родителите. Од друга страна, 
исто така има одлуки или активности кои се од мал карактер и можат да не го вклучат дури 
и раководството на училиштето. Тоа се оние активности кои се спроведуваат на ниво на 
класови - на пример кога од наставникот се бара да одложи тест или испрашување. 

Ситуација 2: Во општината и локалните институции

Кога станува збор за ситуации на донесување одлуки или активности во општината и во 
локалните институции спектарот на вклучени страни е малку поразличен. Така на пример 
доколку треба да се организира некоја манифестација по повод денот на младите, а која 
е иницирана од општината или од локалните културни установи, во таков случај како 
главни вклучени страни ќе се јават децата и младите, Градоначалникот и вработените во 
општинските служби, како и раководството и вработените во културните установи. 

Ситуација 3: Во националните институции – пример: Народен правобранител

Вклучувањето во активности кои ги иницираат националните инситуции главно се случува по 
иницијатива на училиштата, граѓанските организации или самите национални институции. 
Таков пример може да бидат манифестации и активности по повод денот на детото при 
што децата и младите посетуваат важни национални институции како што се Парламентот, 
Владата, Народен правобранител и учествуваат во нивната работа, испраќаат пораки, водат 
дебати и дискусии и сл.

Деца и
 м

лад
и

Раководство и 

вработени во 

институциите

Град
онач
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и општи
нски
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Локални 

младински 

организаци

Народен 
правобранител и 

вработени во инситуцијата
 правобранител и вработени 

во инситуцијата

Наставници и 
раководство на 

училиштата

Национални и 
локални младински 

организации

Деца и млади од 
државата
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Вежба: Поgῑо�овка на Лис�а на засеῑна�и с�рани

Оваа вежба има за цел да го олесни идентификувањето на зaсегнатите страни кои се клучни 
во реализацијата на некоја активност која се планира преку заедницата на паралелка или 
пак на ниво на ученички парламент. 

Подготовка: Подгответе листови на кои претходно сте ја опишале активноста која ја 
планирате. Описот треба да биде во вид на краток текст. Поделете ги листовите на присутните 
ученици за да можат да ја прочитаат и разберат активноста и да постават некои прашања за 
појаснување.

Чекор	1 – Поделете ги сите ученици во 4 – 5 групи од по 5 – 6 ученици. На секоја група 
поделете хартија и маркери за запишување.

Чекор	2 – На секоја од групите доделете кој вид засегнати страни треба да го иднетификуваат, 
како на пример: претставници од училиштето, преставници од општината, родители и сл.

Чекор	3 – Секоја група соодветно на доделената задача треба на сликовит начин да ги 
прикаже страните кои ќе ги идентификува. При тоа за секоја идентификувана страна 
потребно е да се наведат сите податоци преку кои се опишуват податоците кои се наведени 
погоре во текстот за засегнати страни. Исто така групата треба да напише кои активности 
треба да се превземат за вклучување на засегнатите страни во активноста која се планира.

Чекор	4 – Секоја група го презентира сработеното пред останатите групи и по дискусија и 
дополнувања се комплетираат сите групи на засегнати страни со кои треба да се комуницра 
и кои треба да бидат вклучени во активноста. 

Наставникот исто така учествува во дискусијата и комплетирањето на информациите за 
вклучените засегнати страни. 

На крајот на вежбата сите хартии се лепат/поставуваат на видно место каде ќе се продолжи 
со понатамошно планирање на активноста.

2.4 Стандарди на ученичко учество

Во процесите на обезбедување ученичко учество децата и младите како и возрасните 
треба да се водат од некои правила и стандарди по кои се постигнува одреден квалитет во 
процесите на учество. Овие стандарди се поставуваат повеќе на оперативно ниво односно за 
обезбедување квалитетно учество во секојдневните ситуации во училиштето, па и пошироко 
во локалната заедница и националните институции. Тие се засновани на праведност и етичност 
и постапување во согласност со најдобиот интерес за детето.
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1. Транспарентност и чесност - овој стандард се воведува со цел да балансира 
моќта во процесите во кои се вклучуваат децата

Со овој стандард се обезбедува отвореност на возрасните кон децата во процесите на 
ученичко учество. Од возрасните се очекува споделување навремени, точни и прецизини 
информации за сите аспекти на прашањето кое се разгледува, запознавање со сите вклучени 
страни, јасно презентирање на улогата на вклучените страни, поддршка и помош децата и 
младите да ја разберат позицијата и улогата на вклучените страни и својата позиција. 

2. Доброволно и релевантно учество - со овој стандрад се обезбедува учество 
на децата кое тие го посакуваат и кое има смисла и значење

Со овој стандард се обезбедува доброволно учество од страна на децата, односно тоа значи 
дека децата се вклучени во процесите на донесување одлуки и во различните активности и 
проекти по сопствена волја и по сопствено барање, без да се присилуваат. Дополнително 
според овој стандард, учеството на децата се поттикнува и остварува во сите ситуации каде 
е тоа потребно и неопходно и по прашања кои нив директно ги засегаат, но не и во ситуации 
кога ставот на децата не е релевантен. Исто така релеватното учество подразбира дека 
децата ги имаат потребните информации и сознанија за да може соодветно да учествуваат 
во процесите на донесување одлуки и во активностите. 

3. Пријателско и поттикнувачко окружување - со овој стандард се обезбедува 
околина која е поттикнувачка и мотивирачка за учество на децата и младите

Со овој стандард се обезбедува околина за работа со децата и младите во која тие ќе се 
чувствуваат пријатно, охраберно и мотивирано. Таквата околина подразбира навремено 
споделување информации, прилагодување на правилата и условите за работа на потребите 
и возраста на децата, сензитивизација на возрасните за различните културни, јазични и 
социјални потреби на децата и младите. Околината во која се работи со деца и млади пружа 
соодветна помош и поддршка за тие да можат добро да ги разберат своите задачи, но и 
акциите на возрасните како предуслов за взаемно градење доверба. 

4. Рамноправност на можности - со овој стандард се обезбедува можност 
сите деца и млади подеднакво да земат удел во процесите на учество и 
донесување одлуки 

Децата и младите не се хомогена група и токму заради тоа во процесите на учество ова 
сознание треба да биде земено во предвид. Учеството треба да се направи достапно за 
сите деца и млади без оглед на нивниот стаус, пол, возраст, јазик, боја на кожа, вера и сл. 
Учеството треба да е можност за што повеќе деца и млади, а не малкумина кои и без тоа 
имаат предност и можности да бидат вклучени во процеси на одлучување.
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5. Возрасните учествуваат на ефикасен и сигурен начин - со овој стандард 
се обезбедува учеството од страна на возрасните да биде соодветно на 
потребите на децата и процесот 

Учеството на децата и младите во активностите и во донесувањето одлуки може да биде 
корисно само доколку возрасните се соодветно обучени и подготвени како да се позиционираат 
во тие процеси, а со цел да ги поддржат децата и младите. За таа цел возрасните мора да 
добијат соодветна обука преку која ќе научат различни методи и техники на комуникација 
со децата и младите во насока на ефективен и успешен процес. Тие треба да ги применуваат 
стекнатите вештини во работата со децата со цел да им овозможат простор да се искажат и да 
ги реализираат своите замисли и убедувања.

6. Безбедност и заштита на децата - со овој стандард се обезбедува децата 
да бидат безбедни и заштитени во процесите на учество

Неретко под плаштот на учество на децата и младите во различни ситуации може да дојде и до 
злоупотреба, злоставување и малтретирање на децата. Со цел да се избегнат такви ситуации 
носителите на активностите како што се локалните и националните институции, општините и 
училиштата треба да подготоват и применуваат посебна политика, механизми и процедури 
за заштита на децата во различни ситуации. Ваквите механизми и процедури треба да бидат 
познати и прифатени од возрасните во процесите во кои работат со деца. 

7. Континуирана проверка и оценка - со овој стандард се обезбедува 
повратна информација до децата за успешноста на процесите и влијанието 
кое го оствариле

Со овој стандард се обезбедува постојана повратна инфрормација за исходот од процесите 
на донесување одлуки и активностите и тоа до секое дете кое било вклучено. На таков 
начин се обезедува целосно вклучување на децата во сите фази под еден процес, а исто така 
децата стануваат свесни и информирани за резултатот од учеството како и за влијанието кое 
го извршиле преку своето вклучување. 

2.5 Модели на ученичко учество

Согласно Законот за основно образование, член 68 предвидени се неколку модели на ученичко 
учество и тоа:

• Заедница на паралелка

• Ученички парламент ( како заедница на ниво на училиште)

• Ученички правобранител

Во во овој дел од прирачникот ќе се обработат моделите заедница на паралелка и ученички 
правобранител, додека понатаму посебно внимание ќе се стави на ученичкиот параламент. 
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Заедница на паралелка

Учениците имаат право на ученичко организирање на ниво на паралелка. Заедницата 
на паралелката ја сочинуваат сите ученици во паралелката (одделението). Задачите на 
заедницата се да одлучува за прашања поврзани со учењето, престој во училиштето, меѓусебни 
односи, како и односи со возрасните во училиштето. Заедницата на паралелката ја сочинуваат 
следниве тела и функции:

Претседател

Заменик –претседател

Постојани тела

Повремени тела

Претседателот на заедницата има многу важни задачи бидејќи тој е претставник на учениците 
од неговата паралелка во училиштето. 

Негови задачи се:

 » Да ги претставува учениците од својата паралелка во ученичкиот парламент и пред 
другите органи на училиштето;

 » Да ги информира учениците од својата паралелка за работите за кои се одлучува во 
ученичкиот парламент;

 » Да организира дебати и дискусии во одделението за конкретни прашања и проблеми 
(по сопствена иницијатива или по иницијатива на другите ученици), како што се на 
пример одредени проблеми во наставата, проблеми во меѓусебната комуникација, 
но и на комуникацијата на учениците со наставниците, квалитетот на оценување на 
учениците, квалитетот на наставата, проблеми со конкретен наставник, итн;

 » По потреба и по барање на учениците и класниот раководител да присуствува на 
родителските средби со можност да ги објасни перспективите на учениците за работите 
за кои се разговара; 

 » Да се грижи за мирно решавање на конфликтите помеѓу учениците во паралелката;

 » Да соработува со претседателите на другите паралелки, со постојаните и повремените 
тела кои ќе бидат формирани;

 » Да иницира и/или да организира избор на постојани и повремени тела и по предлог 
на учениците од паралелката.
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Треба да се знае дека начино� на избор на Пре�сеgа�ел и Заменик – ӣре�сеgа�ел 
е мошне значаен и важен процес за учениците во одделението. Истиот треба да биде 
организиран со примена на принципот на учество на сите ученици во процесот, можност 
за демократско одлучување во изборот и можност за самостојно одлучување на учениците. 
Улогата на наставникот т.е класниот раководител е многу важна пред се за да се укаже 
поддршка во процесот, да го води процесот и да помогне на учениците истиот да го изведат 
на транспарентен и инклузивен начин. Како препораки за успешно спроведување на изборот 
на Претседател на заедницата и Заменик- претседател се:

 » Наставникот т.е класниот раководител да ги информира учениците за важноста на 
изборот;

 » Наставникот да им ги објасни на учениците улогата на Претседателот и Заменик – 
претседателот;

 » Учениците да го осмислат процесот на избори по пат на претставување на 
кандидатите, обезбедување поддршка од учениците во одделението и 
презентирање на мотивацијата на кандидатите во вид на мотивациско писмо;

 » Наставникот да ги обезбеди потребните ресурси како што се хартија, креди, 
маркери, гласачки кутии и сл.

 » Наставникот да се погрижи за текот и објективноста на изборите.

Публикацијата „Водич за ученичко учество, ученичко организирање, и заштита на детските 
права во основните училишта“ издадена од Коалицијата на младински организации СЕГА 
во соработка со Бирото за развој на образованието и Детската Фондација Песталоци 
содржи прецизини насоки како треба да се спроведат процесите на избори. Исто така во 
Водичот можат да се најдат и некои практични совети со цел обезбедување еднаква полова 
застапеност при изборот, како и соодветна вклученост на сите ученици во постојаните и 
повремените тела. 

Одлуката кои постојани и повремени тела ќе се формираат ја донесуваат сите ученици и за 
тоа треба да дискутираат и да се договорат согласно она што се нивни потреби. Постојаните 
тела по природа се формираат за прашања кои се важни во континуитет во секоја учебна 
година како на пример: организирање екскурзии, еколошки акции, хуманитарни активности 
и сл. Повремените тела се формираат со цел да се разрешат прашања кои се појавуваат 
одвреме на време или ненајдено во текот на школувањето. Вакви тела може да се формираат 
за: прослава на матура, изработка на табло, носење униформи и сл. 

Ученички правобранител

Ученички правобранител е ученичка функција и должност која претставува нов модел на 
ученичко учество, доста значаен за заштита на детските права во училиштето. За да се обезбеди 
поголемо вклучување во различни одделенија, се препорачува освен ученички правобранител 
да се изберат и (најмалку) двајца негови заменици. Ученичкиот правобранител се избира со 
цел да ги извршува следниве две клучни функции:
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 » Да ги промовира детските права во училиштето;

 » Да укаже поддршка во заштита на детските права.

Ученичкиот правобранител своите задачи ги извршува во блиска сорабoтка со педагошко 
- психолошката служба во училиштето кои му помагаат тоj/таа да спроведе работилници, 
информативни кампањи и презентации преку кои ќе им помогне на своите соученици да 
научат повеќе за своите права. Исто така, поддршката од стручната служба е особено важна 
во ситуации кога Ученичкиот правобранител ќе добие поднесок или пријава од страна на 
соученик дека неговото право било загрозено или прекршено.

Ученичкиот правобранител се избира преку објавен јавен повик. Јавниот повик го 
подгoтвуваат преставниците на стручната служба. Право да се пријават имаат учениците 
од седмо, осмо и деветто одделение. Мандатот на Ученичкиот правобранител е 2 
години. Изборот се врши по пат на тајно гласање од страна учениците од седмо, осмо и 
девтто одделение. Повеќе информации за начинот и постапката на избор на Ученичкиот 
правобранител може да се најдат во публикацијата „Водич за ученичко учество, ученичко 
организирање и заштита на детските права во основните училишта“.

За презентираните модели на учество особено е важно да бидат функционални и да си ја 
извршуваат задачата за која се избрани. За таа цел потребно е се подготви програма за работа 
како од страна на Заедницата на паралелката, така и од Ученичкиот правобранител која ќе 
се реализира во текот на учебната година. И Претседателот на паралелката и Ученичкиот 
правобранител треба да свикуваат и одржуваат редовни состаноци со учениците, и да 
земаат редовно учество во состаноците на Ученичкиот парламент.

3.	 Воспоставување	ученички	парламент	

3.1 Поим за ученички парламент

Што е ученички парламент?

Ученичкиот парламент е пре�с�авничко �ело на ученици�е во училиш�е�о. Преку 
Ученичкиот парламент се претставуваат интересите на учениците во процесите на донесување 
одлуки по прашања кои се важни за нив и кои директно ги засегаат. 

Со Законот за основно образование донесен во јули 2019 година Ученичкиот парламент е 
регулиран како преставничко тело на учениците во основните училишта заедно со другите 
форми на ученичко учество. 
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Ученичкиот парламент го сочинуваат избраните Претседатели на заедниците на паралелки 
во училиштето. Со Ученичкиот парламент раководи избран Претседател на Ученичкиот 
парламент. Во првото поглавје од овој прирачник е обработена улогата на Ученичкиот 
парламент како што е дефинирана во Законот за основно образование, па затоа во овој 
дел накратко ќе потсетиме на основната функција на Ученичкиот парламент која се состои 
во застапување на барањата и интересите на учениците пред органите на училиштето во 
областите кои се важни за учениците како што е наставата, воннаставните активности, 
условите за работа во училиштето и сл. Поконкретно Ученичкиот парламент преку избрани 
претставници учествува и во работата на Училишниот одбор како и во работата на 
Наставничкиот совет со цел да ги изложи барањата на учениците. 

3.2 Чекори за воспоставување ученички парламент

Чекор 1 – Конституирање

Ученичкиот парламент се формира на конс�и�у�ивна сеgница. Оваа седница согласно 
Законот за основно образование ја свикува директорот на училиштето на крајот на месец 
Септември кога веќе е спроведен процесот на избор на Претседатели на паралелки. Со 
самото свикување всушност се констиуира парламентот.

Чекор 2 – Избор на Претседател на Ученичкиот парламент

На конститутивната седница се избира Пре�сеgа�ело� на Ученичкио� ӣарламен�. За таа 
цел пред почетокот на седницата до Директорот на училиштето се доставуваат кандидатури 
од оние претседатели кои сакаат да се кандидираат. Од останатите Претседатели кои 
не се кандидирале се формира комисија која го спроведува изборот. Кандидатите за 
Претседател се претставуваат пред членовите на Ученичкиот параламент и ја искажуваат 
својата мотивација и своите идеи во однос на застапување на интересите на учениците. 
Изборот продолжува со гласање (кое се препорачува да биде тајно), а по преборјување на 
гласовите комисијата ги соопштува резултатите. За Претседател се избира кандидатот кој 
добил најголем број гласови, при што на седницата мора да бидат присутни најмалку 2/3 од 
членовите на Ученичкиот парламент. 

Чекор 3 – Избор на други тела и органи на Ученичкиот парламент

Покрај изборот на Претседател на Ученичкиот парламент, се избираат и Заменик- ӣре�сеgа�ел 
и Секре�ар кои му помагаат на Претседателот во извршување на неговата функција. Со 
цел полесно да се координираат активностие по одделенија, од Ученичкиот парламент се 
избираат Коорgина�ори на оggеленија. Исто така Ученичкот парламент треба да формира 
Коорgина�ивно �ело составено од Координаторите на одделенија, двајца претставници 
од наставниците кои ги назначил директорот на училиштето и Секретарот на Ученичкиот 
паралмент. 
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Процес за конс�и�уирање и функционалнос� на Ученичкио� ӣарламен�

 

3.3 Функционалност на ученичкиот парламент 

Програма за работа

Координативното тело формирано во рамки на Ученичкиот праламент подготвува предлог 
програма за работа. Подготовката на програмата се препорачува да биде спроведена преку 
инклузивен ӣрис�аӣ при што секој ученик би добил можност да ги искаже своите идеи 
и размислувања околу програмата за работа на Ученичкиот парламент. Во тој контекст 
Координативното тело може да искористи некој од следниве методи за обезбедување 
учество на учениците:

Да организира советувања преку координаторите на одделенија;

Да отвори јавен повик за доставување идеи до Координативното тело;

Конститутивна 
седница 

Избор на претседател 
по пат на гласање 

Избор на Заменик 
претседател

Избор на 
Координативно тело Избор на Секретар 

Спроведување 
консултации по 

одделенија
Подготовка на 

Предлог програма

Усвојување предлог 
програма за работа
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Да организира јавна дебата со сите ученици на која ќе се дискутираат предлозите;

Да подготви нацрт програма која ќе ја стави на дебата и дискусија со сите ученици;

Да спроведе анкета за избор на одредени активности во програмата за работа итн.

Врз основа на добиените информации Координативното тело подготовува предлог Програма 
која се усвојува на состанок на Ученичкиот парламент. Како елементи на Предлог програмата 
за работа можат да бидат:

• Воведен дел во кој се објаснува целта и намена�а на Програмата;

• Преглед и објаснување на активностите во кој се дава кра�ок опис за секоја 
ак�ивнос� и тоа: цел на активноста, како ќе се спроведе и што се очекува по 
реализацијата;

• Временска рамка за реализација на програмата во вид на табела во која за секоја 
активност се обележува периодот на спроведување;

• Опис на одговорностите во вид на табела во која за секоја активност се наведуваат 
кои се одговорните носители на таа активност и каква поддршка се очекува од 
останатите ученици и од наставниците;

• Потребни ресурси за реализација како опис на потребните ресурси и материјали за 
спроведување на активностите како и опис на изворите на ресурси (пример буџет на 
училиштето, донации од родители, донации од фирми, средства од општината и сл.)

Функционирање на Ученичкиот парламент

Ученичкиот парламент рабо�и на сеgници. Седниците ги свикува Претседателот 
на Ученичкиот парламент по писмен пат. Седниците се одржуваат во посебна 
просторија која е определена од страна на Директорот на училиштето за потребите на 
Ученичкиот парламент. 

Седниците на Ученичкиот парламент може да се свикаат по иниција�ива на 
Пре�сеgа�ело� или пак по иниција�ива на членови�е на Ученичкиот парламент. 

На седниците на Ученичкиот парламент може да учествуваат и gруῑи ученици, 
нас�авници, пре�с�авници на Училишниот одбор или на Советот на родители по 
претходна најава и со согласност на Претседателот на Ученичкиот парламент. При тоа 
надворешните учесници имаат својство на гости без право на глас. 

На состаноците на Ученичкиот парламент потребно е gа се вовеgа� и ӣочи�уваа� 
ӣравила. Некои од тие правила можат да бидат:
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• Почитување на правото за збор на секој;

• Доволно време за говорникот да се искаже;

• Сослушување на говорниците без да им се влегува во збор;

• Правило на земање збор по дигната рака и по даден збор од Претседателот на 
Ученичкиот парламент;

• Правило на некористење мобилни уреди за време на состанок итн.

Ученичкиот парламент треба да има свој сеῑмен� на веб с�рана�а на училиш�е�о 
и профил на социјалните мрежи кои ќе бидат администирани од назначен ученик. На 
овие места ќе се објавуваат информации од работата на Ученичкиот парламент.

Функционирање на Ученичкиот парламент на далечина

Во услови на пандемија се појави потреба од функционирање на ученичките тела на 
далечина. При тоа мора да се истакне дека овој сегмент од училишниот живот беше значајно 
маргинализиран во времето на пандемија, предност и акцент се стави на изведување на 
наставата. Сепак во продолжение добро е да се планираат ситуации за функционалност	на	
Ученичкиот	парламент на далечина и тоа на следниов начин:

Фреквенција на сос�аноци – Да се воведе редовно одржување на состаноци на 
далечина на пример два пати месечно;

Преgлаῑање �очки за gискусија – Нишка на MS Teams каде секој може да предложи 
тема за дискусија пред состанокот (или некоја друга алатка);

Време�раење на сос�аноци – Времетрањето на состаноците може да се утврди 
и најави однапред до сите учесници. Така на пример утврдената должина да биде 
помеѓу 30 – 60 минути; 

Правила за оgржување на сос�аноци - почитување на оној кој зборува, кревање 
рака за збор, користење „chat“ за да може да се изразат мислења на учениците;

Проверка на ӣрису�нос� – Да се воведе правило на задолжителност на учеството на 
состаноците на далечина и проверка преку потпишување листа за присуство. Треба да 
се поттикнат сите ученици активно да учествуваат на состаноците на далечина;

Заӣисник – Определување на записничар кој накратко ќе подготви белешки од 
реализираниот состанок и донесените заклучоци.
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4.	 Вештини	на	преставниците	во	ученичкиот	
парламент	

4.1 Комуникациски вештини

Едни од вештините кои особено треба да ги развиваат членовите на Ученичкиот парламент 
и другите претставнички тела во училиштето секако се вештините за комуникација. Во 
исполнувањето на својата улога како претставници на интересите на учениците, членовите 
на Ученичкиот парламент мошне често ќе имаат потреба да пренесат, дискутираат, 
презентираат одредна порака или став, како и да добијат повратна информација која 
понатаму треба да ја споделат со своите соученици. Затоа е важно тие да разберат што е 
комуникацијата, што се опфаќа и да научат позитивно и моќно да комуницираат како со 
возрасните така и со своите соученици.

Комуникацијата преставува ӣренесување ӣорака или информации од испраќачот до 
примачот на пораката преку одреден канал за комуникација. Исто така во системот 
на комуникација се вклучува и ӣовра�на�а информација која примачот на пораката 
ја враќа назад до испраќачот и со која покажува во која мера ја разбрал пораката 
односно информацијата и дали ја разбрал правилно. Процесот на комуникација често 
пати е прекинат од најразлични извори на пречки кои ја отежнуваат комуникацијата 
и кои може да доведат до погрешно примање и разбирање на пораката од примачот. 
Токму затоа повратната информација е особено важна како завршен елемент на 
комуникацијата. 

Комуникацијата се одвива како:

 » Вербална комуникација каде како основно средство се користи јазикот и говорот;

 » Невербална комуникација каде размената на пораките се врши со помош на 
гестикулации, изразот на лицето и говорот на телото;

 » Елек�ронска комуникација која подразбира размена на пораки по писмен 
електронски пат.

Вербална комуникација

Вербалната комуникација изобилува со изрази, фрази, зборови и реченици кои во процесот на 
комуникација се разменуваат помеѓу учесниците во комуникацијата. Имајќи го тоа во предвид 
членовите на Ученичкиот парламент треба постојано да се трудат да употребуваат фрази и 
изрази кои се: љубезни, разбирливи, јасни, �очно искажани, ӣреgизвикуваа� емӣа�ија, 
мо�ивираа�. Говорот е под влијание на културата, традицијата, обичаите, општествените 



29

ВР
АТ

И
 С

Е 
НА

 С
О

Д
РЖ

И
НА

норми и движења и соодветно на тоа се обликува и вербалната комуникација која се разликува 
од едно до друго место, или пак од една до друга возрасна група. При комуникацијата во 
предвид треба да се има и возраста на испраќачот односно примачот на пораката како и 
неговата културна и етничка позадина. Пример за фрази кои се употребуваат во вербалната 
комуникација:

 » молам, 

 » повели, 

 » доколку би сакал / а, 

 » интересно, 

 » тешко ми е да се согласам. 

Посебен аспект на вербалната комуникација е отстранување и избегнување на говорот 
на омраза, стереотипизирање и навредување. Голем дел од конфликтите меѓу луѓето 
произлегуваат од несоодветно разбрани содржини при вербалната комуникација и употреба 
на грубости што создаваат атмосфера на закана, страв, омаловажување и непријатност.

Вежба за развивање на вербалната комуникација

Вежба 1: Пренесување на содржина и порака

Во оваа вежба учесниците учат како да пренесуваат порака на јасен, точен и прецизен начин. 
Вежбата ги опфаќа следните чекори:

Изберете кратка приказна од некој весник или книга за која се потребни околу 3 – 5 
минути да се пренесе;

Одберете група од околу 10 учесници во вежбата од кои на еден ќе му ја кажете 
приказната;

Учесникот на кој сте му кажале приказната потоа треба да ја пренесе на еден друг 
учесник додека останатите чекаат надвор од просторијата;

Вториот учесник треба да ја пренесе на третиот учесник и така до последниот 
десеттиот учесник;

Десеттиот учесник треба гласно да ја каже приказната која му била пренесена;

Споредете ја првата оригиналната верзија на приказната со верзијата од последниот 
учесник, а потоа дискутирајте околу искуствата – кој ученик како ја слушнал и како ја 
разбрал приказната.
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Вештини на активно слушање

Активното слушање е способност да се сослуша говорникот и да се разбере пораката која 
што сака да ни ја пренесе. Активното слушање вклучува дополнителни вештини во текот на 
процесот преку кои се овозможува да се провери испорачаната информација и истата да 
се разбере. Во продолжение во табелата покажани се вештините и начините преку кои се 
овзможува активно слушање да се стави во функција на ефективна комуникација.

Вештина Објаснување
Резимирање Формирање заклучок резиме од повеќе искажани информации. 

Во овој случај треба да ја имаме предвид точноста, односно 
правилноста на заклучокот.
Пример: „Значи, �ри�е неш�а за кои ш�о зборував�е се ...ӣрво�о, 
...в�оро�о, ...�ре�о�о?“

Разјаснување Проверка колку добро сте ја разбрале пораката после одредени 
факти, размислувања, одлуки, редослед на настани.
Пример: „Значи, gа разјасниме gека ваша�а ӣрос�орија е 
зафа�ена во понеgелник и среgа.“

Парафразирање Сопствена интерпретација на кажаното од страна на говорникот 
во вид на повратна информација. Оваа вештина ни овозможува 
да дадеме до знаење дека говорникот е ислушан, а во исто време 
даваме поттик за продолжување на говорот.
Пример: „Ако gобро ве разбрав, �оа ш�о се случило за време на 
нас�ано� ῑи обесхрабрило ос�ана�и�е учесници.“

Објаснување Сопствено толкување на дадена изјава. Оваа вештина е од голема 
помош доколку некој не зборува доволно јасно.
Пример: „Тоа ш�о ᴦо кажува�е е ӣоврзано со...“

Отворени 
–затворени 
прашања

Поставување прашања што ќе ја охрабрат понатамошната дискусија.
Пример: „Ш�о се случи ӣо�оа?“; „Како �оа влијаеше на �војот 
с�ав“ или „Ш�о се gоῑоворив�е?“ 
Отворени прашања се оние кои поттикнуваат понатамошна 
комуникација, додека затворените се одговараат со ДА и НЕ. 

Охрабрување Потенцирајте ги корисните моменти од ситуацијата која е предмет 
на разговор и поттикнете интерес кај говорникот да продолжи да 
споделува.
Пример: „Ова беше навис�ина мноῑу ин�ересно и корисно.“

Оставање 
простор 
(тишина)

Допуштање малку време помеѓу она што личноста сака да го каже и 
продолжување на дискусијата од страна на говорникот. 
Тишината може да овозможи доискажување на говорникот или 
може да помогне во апсорбирање на тоа што било кажано.

Поврзување Изјавите/прашањата/коментарите може да бидат поврзани од 
страна на говорникот. 
Пример: „А по�оа како проgолжив�е со нас�ано�?“
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Невербална комуникација

Невербалната комуникација значи дека испраќачот и примачот на пораката комуницираат 
помеѓу себе користејќи невербални начини. Многу често вербалната и невербалната 
комуникација се користат комбинирано, а исто така невербалната комуникација се користи и 
при процесот на активно слушање за да се покаже на говорникот дека е сослушан и разбран. 
Во невербалната комуникација учесниците може да користат и взаемно разбирливи знаци, 
ῑес�ови или gвижења кои за еден дел од групата можат да бидат неразбирливи и непознати. 
Затоа, секогаш кога сте во ситуација да комуницирате во група обидете се да ја разберете и 
невербалната комуникација преку која ќе дознаете и повеќе за односите помеѓу учесниците 
во комуникацијата и ќе можете соодветно да им пристапите понатаму во процесот. 

Користењето невербални знаци, движења и гестови може да биде збунувачко за вас, но 
исто така и обратно, доколку вие користите одредени форми на невербална комуникација, 
останатите учесници можат да се почувствуваат збунето и да не ја разберат содржината која 
сакате да ја пренесете.

Има некои стандардни форми на невербална комуникација како на пример климање со 
главата за потврда, или пак наклон нанапред кога сакате некого да поздравите, но сепак и 
во овие ситуации треба да се внимава биgејќи во различни кул�ури некои знаци можа� gа 
имаа� различно �олкување.

Преку невербална комуникација многу често се дава потврдна информација дека говорникот 
го сослушувате и го разбирате. Некои од формите и начините кои се користат се прикажани 
во следната табела.

Вештина Објаснување
Израз на лицето Нашето лице ги изразува нашите емоции. Допуштете тоа да се случува 

за време на комуникацијата, при тоа обидете се да не предизвикате 
нејаснотија кај соговорникот.

Контакт со очите 
Го охрабрува говорникот да продолжи, да зборува и му нуди 
поддршка.

Говор на телото Треба да седиме исправено, да стоиме на определна далечина од 
говорникот и да го гледаме во очи додека зборува за да изразиме 
интерес. 

Гестикулации
Гестикулациите се со помош на рацете како на пример: раширени 
раце се знак на отвореност, прекрстени раце се знак на затвореност, 
подадени раце се знак за поддршка и помош и сл.

Рационализирање на 
просторот

Оставање доволно растојание помеѓу говорникот и слушателот. 
Недостигот од простор, односно влетувањето во нечиј личен простор 
може да предизвика непријатност.
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Вежба за невербална комуникација 

Вежба 1: Сложувалка

Набавете 4 исти сложувалки со средно големи делови за кои е потребно околу 20 
минути за да се сложат;

Поделете ги учесниците во 4 групи по три или по четири лица;

Дајте им инструкции дека секоја од групите треба без зборување да ја намести 
дадената сложувалка. Дозволено е покажување со деловите од сложувалката, 
гестикулации со раце, изрази на лицето и говор на тело;

Идеално за 20 минути групата би требало да ја сложи сложувалката без зборување;

По завршување на вежбата дискутирајте за искуствата од процесот. Што ги 
фрустрираше учесниците? Што им беше многу лесно? Што им беше особено тешко? 
Како успеаа да се договорат кој дел на кое место ќе оди?

Електронска комуникација

Електронската комуникација е мошне распространет вид на писмена комуникација која освен 
зборови вклучува и корис�ење знаци и симболи, слики, ῑрафика, виgеа и сл. Електронската 
комуникација е мошне распространета преку социјалните мрежи и по пат на размена на 
официјални пораки преку интернет алатките за комуникација. Во услови на пандемија со 
Covid 19 дојде до уште поголема употреба на електронската комуникација за изведување на 
работата на далечина со големи тимови и за различни видови активности. 

Кај електронската комуникација многу е важно да се познава соговорникот и неговото ниво 
на владеење на електронската комуникација и соодветно на тоа да се прилагоди пораката 
и начинот на испраќање. Исто така во зависност од целта на комуникацијата и пораката 
која треба да се пренесе можат да се изберат различни видови алатки за комуникација. На 
пример за официјална комуникација со наставниците, директорот и стручната служба треба 
да се користи e-ӣош�а додека пак за споделување информации помеѓу соучениците може 
да се одбере и некоја од интернет алатките на комуникација на ӣример Viber или пак да се 
сподели информацијата на Instagram и Facebook. 

Доколку испраќате писмена порака преку е–пошта важно да се запазат и некои правила кои 
се користат во писмената комуникација како на пример:

Пораката секогаш треба да започнува со официјален поздрав до личноста на која се 
обраќате „Почитуван директоре“ или „ Почитувана наставничке Билјана“;

Текстот на пораката треба да го следи вообичаениот тек и да започнува со мал вовед, 
образложение и заклучок;
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Во пораката секогаш треба да се наведат датуми, време, број на учесници, имиња на 
училишта или лица кои треба да бидат присутни и сл. доколку се работи за некој настан;

Пораката треба да заврши со поздрав и потпис со вашето име и презиме и функцијата 
во Ученичкиот парламент, како и контакт на кој може да ве добијат.

Заклучоци за ефективна комуникација

 » Користете соодветен говор на телото за да покажете дека слушате (поглед, седење 
исправено, климање со глава итн.);

 » Слушајте го оној кој зборува без да го прекинувате;

 » Повторете што рекол тој што зборува за да потврдите дека добро сте разбрале;

 » Прашувајте доколку нешто не сте разбрале;

 » Не дозволувајте вниманието да ви го одвлекуваат звуци, мобилни телефони 
(исклучете ги!), она што го прават другите итн. ;

 » Не дозволувајте вниманието да ви го одвлекуваат туѓи особини, стил на зборување, 
облеката на оној кој зборува ;

 » Да избегнуваме навреди, исмевање, стереотипи, омаловажувачки изрази;

 » Навистина слушајте, без размислување како ќе реагирате, додека лицето не заврши 
со зборување;

 » Бидете свесни за својот личен став и избегнувајте донесување судови. 

4.2 Дебатирање

Што е дебата?

Деба�а е организирана и аргументирана дискусија со правила што се одвива меѓу најмалку 
две страни кои имаат спротивставени или поинакви мислења или имаат различно разбирање 
за методот на достигнување одредена цел. Дебатата може да се јави како во приватниот 
живот така и во научната и јавната сфера.
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Структурирана дебата
 

Самиот поим структурирана дебата покажува дека станува збор за кон�ролиран начин 
на gеба�ирање кој подлежи на одредени правила за разлика од дебатите кои често ни се 
случуваат во приватниот живот. Карактеристики на структурираната дебата се: 

Контролирана атмосфера каде што постојат одредени правила за фер дискусија; 

Говорниците мора да бидат внимателни, да се придржуваат до точната тема што им е 
зададена; 

Времето што го имаат на располагање за зборување и аргументите што се користат за 
време на дебатата. 

Компетитивна дебата

Дебатата во формалното образование се користи за образовни цели и го носи името 
компетитивна дебата.

Што е компетитивна дебата?

Училишна и академска дисциплина - развој на аргументација и критичко мислење;

Турнири на кои се одлучува најуспешниот на натпреварот; 

Развивање способности на учениците за аргументација, лидерски и тимски 
способности, комуникациски вештини, јавно зборување и критичка мисла; 

Компетитивната дебата се карактеризира со формалност на структурата, 
ограничување на конфликтот, аргументирана дискусија и исход, кој е резултат на 
судиска одлука. 

Структура на дебатата  

Во зависност од форматот, секоја gеба�а има свои ӣравила кои се однесуваат на бројот на 
страни во дебатата, бројот на тимови, бројот на говорници, времетраењето и редоследот на 
говорите. Недостатокот на формалната структура честопати се поврзува со несоодветна или 
неконкретна дефиниција на конфликтот. За да биде дебатата структурирана и организирана со 
конкретно дефиниран конфликт, неопходно е таа да содржи јасна, експлицитна и конкретна 
теза. Академските дебати се одликуваат со многу правила кои треба да следат во текот на 
дебатата како во однос на начинот на дебатирањето така и за формирање на тимовите дебатери 
и начините на излагање на тезите и аргументите.
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Ограничување на конфликтот

Суштината на дебатите не се состои во конфликтот меѓу доброто и злото, ниту пак во 
конфликтот меѓу вистината и лагата или конфликтот меѓу фактите и мислењата. Во текот 
на дебатата доаѓа до судир на вредности и принципи. Земени независно, секој принцип 
има вредност и валидност и заслужува поддршка во форма на аргументација. Но кога два 
валидни принципи се во конфликт, мора да се донесе одлука за тоа кој е поважен. Во ова 
тврдење лежи и суштината на дебатирањето. Доколку не би ӣос�оеле конфлик�и, не би 
ӣос�оеле ни gеба�и. 

Формат на дебата

Во дебатите во образованието се препорачува да се дефинираат бројот на тимовите и бројот 
на говорниците. Вообичено се препорачува еден	 афирмативен	 тим	 и	 еден	 негациски	
тим со по три говорници. Афирмативен тим е оној која што ја поддржува тезата, додека 
негациски тим е тимот кој ја негира тезата. Понатаму на секој од говорниците може да му 
биде доделена посебна улога во однос на излагањето на аргументите и спротивставувањето 
на ставовите со другиот тим. На илустрацијата подолу прикажани се двата тимови.

 
Во реализацијата на дебатата точно се утврдува времето на зборување на секој говорник, 
како и времетрањето на севкупната дебата.

Што е теза и аргумент?

Поимот теза, или резолуција, потекнува од старогрчкиот збор “thesis” што значи поставено 
тврдење или поставка која бара доказ или заземање страна. 

Денес поимот теза го толкуваме како тема што треба да се докаже, тема што треба да се 
дебатира, поточно тема што се разгледува од афирмативна страна (страна што ја поддржува 
тезата) и негативна (страна што ја негира тезата) страна. 

Афирмативен тим

 ( три говорници)

Негациски тим

 ( три говорници)
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Теза�а мора gа биgе ӣоgа�лива: 

 » „Оправдано е дека постои живот на Марс“

 » „Гласањето треба да биде задолжително“

Теза�а мора gа биgе современа и ак�уелна

 » „Дигитализацијата на образованието мора да се случи“.

 » „Борбата против загадувањето е приоритет“.

Тезата се докажува преку аргументи. Арῑумен�ирање е начин на зборување при кој одредени 
изјави (причини или претпоставки) се нудат како поддршка на други изјави (тврдења или 
заклучоци). Секој аргумент треба да ги содржи следниве елементи: 

 » Тврдење

 » Објаснување

 » Докази

 » Врски

Во продолжение дадени се неколку примери на тези за дебатирање во образованието.

 » „Треба да се воведат униформи во сите основни училишта“.

 » „Високото образование треба да биде бесплатно“.

 » „Треба да се забранат насилните видеоигри за деца“.

 » „Старосната граница на гласање треба да се намали на 16 години“.

 » „Треба да се укине задолжителното средно образование“.

Неколку совети за дебатерите: 

 » Напаѓајте го противничкиот став, а не личноста на противникот;

 » Точно идентификувајте го аргументот на кој се спротивставувате;

 » Бидете љубезни, смирени, сигурни и оддавајте впечаток дека сте подготвени за 
дебатата;

 » Имајте контрола врз времето;

 » Визуелно комуницирајте со судијата и публиката, а не само со своите белешки;

 » Препознајте ја и прифатете ја тремата (таа е нормална појава);

 » Доколку дебатата е официјална / формална, најбитните критериуми за бодувањето 
и рангирањето на дебатерите се: вештина на аргументација, докази, организација, 
начин на презентација и др.
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Како да организирате дебата во вашето училиште?

Доколку сакате да организирате дебата како Ученички параламент најдобро е тоа да 
го сторите во соработка со наставниците кои се вклучени во работата на парламентот. 
Следниве чекори ќе ви помогнат како да ја организирате дебатата:

Дискутирајте со членовите на Ученичкиот парламент со цел да составите листа на 
тези за кои би можело да се организира дебата во училиштето;

Спроведете анкета со учениците на која тие ќе гласаат за тезите, а потоа направете 
ранг листа на тези според добиените бодови. Првата теза со најмногу бодови треба 
да биде тезата за првата дебата, а останатите може да ги распоредите понатаму во 
текот на учебната година;

Објавете ја темата јавно и потоа побарајте од вашите соученици да се вклучат 
во тимовите за дебатирање. Ограничете го бројот на тимови за да можете да ја 
испланирате и организирате дебатата;

Од кандидатите составете тимови, а на останатите заинтересирани предложете им да 
се вклучат во следните дебати во текот на учебната година;

Договорете се кој ќе биде дел од афирмативниот тим, а кој од негацискиот тим;

Заедно со наставниците направете план за истражување на тезата и тоа аргументи 
„за“ и аргументи „против“;

Во рамки на тимовите подгответе ги аргументите во вид на писмени белешки и 
согласно времето за аргументирање;

Поставете јасни правила и назначете судија на дебатата;

Закажете термин, известете ги соучениците и наставниците и спроведете го 
натпреварот;

Дискутирајте за искуствата!
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4.3 Истражувачки и аналитички вештини

Со цел да се поттикнат активности на различни теми, а во насока на решавање на одредени 
проблеми или пак задоволување на некои потреби, често пати потребно е да се спроведе 
истражување на состојбата. Истражувањето е планиран процес и токму заради тоа членовите 
на Ученичкиот парламент треба да поседуваат основни знаења и вештини за истражување, 
примена на некои истражувачки методи и начини на анализа, обработка на податоците и 
изведување заклучоци. 

Кои се клучните елементи на едно истражување?

Тема на истражувањето – покажува во која област од училишниот живот ќе се 
спроведува истражувањето. Како примери за тема можат да бидат: насилство во 
училиштетото, настава, воннаставни активности и сл.

Проблем или потреба за истражувањето покажува кој проблем ќе се истражува 
односно која е потребата заради која ќе се спроведува истражувањето. Како пример 
за проблем/потреба може да биде: зголемен број на меѓуврснички насилства односно 
потреба да се истражи сајбер насилството.

Цели на истражувањето при што истражувањето има една општа цел и повеќе 
специфични цели кои произлегуваат од самата идеја за истражување. Општа цел на 
истражувањето може да биде да се утврдат причините за меѓуврсничко насилство 
во училиштето, додека како специфични цели може да се појават: „Да се утврдат 
најчестите ситуации во кои се јавува насилството“ и „Да се направат профили на 
малолетници кои имаат насилно однесување во училиштето“.

Истражувачи хипотези се претпоставки кои преку истражувањето ќе се докажат или пак 
ќе бидат отфрлени. Како пример може да бидат: „Учениците кои често играат насилни 
игри се склони кон сајбер насилство“ и „Насилството во училиштето го извршуваат 
подеднакво и машките и женските“.

Примерок на истражувањето е избраната група ученици со кои ќе спроведува 
истражувањето односно од кои ќе се прибираат информации за да се објаснат 
проблемот и хипотезите. Учениците можат да бидат избрани од сите одделенија во 
училиштето или пак од одредени, а исто така во истражувањето може да се вклучат и 
возрасните доколку е потребно.

Истражувачки методи кои се користат може да бидат анкета, анализа на документи, 
интервјуа, фокус групи, студии на случај и сл. При тоа овие методи може и да се 
комбинираат за да се добијат повеќе и продлабочени податоци.

Методи за анализа и обработка на податоците се постапките кои ќе се применат со 
цел да се обработат собраните податоци за да може да се добијат некакви заклучоци. 
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Како методи, најчесто на ниво на училиште и доколку истражувањето се спроведува 
самостојно од учениците, ќе се користат квантитативни методи и тоа: збирови, средини, 
утврдување процентуална застапеност, како и квалитативни: анализа на содржина.

Извештај од истражувањето кој може да се изработи како пишан документ или пак 
во вид на повеќе поединечни продукти и тоа: информативни брошури со добиените 
податоци, инфографици, визуелни мапи, графикони и сл.

Што е анкета, како се подготвува и спроведува?

Во училиштата на ниво на ученички тела многу често се спроведуваат анкети со учениците и 
со возрасните па во таа насока ќе ги обработиме карактеристиките на овој метод. Главниот 
инструмент во анкетата е анкетниот прашалник. 

Прашалникот е инструмент за истражување кој содржи низа прашања со цел да се приберат 
информации од испитаниците. 

Елементи на прашалникот се:

 » Назив 

 » Воведен дел 

 » Прашања

 » Благодарност и други напомени

Називот се однесува на името на прашалникот при што во самото име може да се вклучат 
информации кои конкретизираат односно укажуваат за какво истражување станува збор. На 
пример: „Прашалник за истражување на насилството во нашето училиште“ или „Прашалник 
за ставовите на учениците за спроведување на воннаставни активности“ и сл.

Воведниот дел служи да му се објасни на ученикот кој пополнува која е целта на 
истражувањето, од што се состои прашалникот, колку и какви прашања вклучува, кој го 
спроведува и сл.

Прашањата се клучниот дел. При тоа тие најчесто се организирани во блокови прашања при 
што секој блок прашања се однесува на одреден аспект на предметот на истражувањето. 
Еден болк прашања секогаш се демографските преку кои се собираат информации за 
демографските карактеристики на испитаниците и тоа: пол, возраст, одделение, место на 
живеење, етничка припадност и сл. Прашањата можат да бидат:

• Отворени на кои не се понудени однапред дадени опции за одговор

• Затворени кои се одговараат со избирање на една или повеќе понудени опции, 

• Полузатворени кои содржат опции за избор, но една од вклучените опции е 
можност за давање свој сопствен одговор.
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Во продолжение даваме примери на неколку прашања кои можат да се користат во дизајнот 
на прашалникот:

Пример 1: Дали сме�аш gека си рамноӣравен/а со gруῑи�е gеца во �воја�а 
околина? (заокружи само еgен оgᴦовор)

а. Да, рамноправен/рамноправна сум

б. Не сум секогаш рамноправен/рамноправна

в. Воопшто не сум рамноправен/рамноправна

г. Не знам

Пример 2: Дали има насилс�во во �вое�о училиш�е? (заокружи само еgен оgᴦовор)

а. Да

б. Не

Пример 3: Во кои оg навеgени�е оgлуки gосеῑа си учес�вувал во �вое�о училиш�е? 
(можеш gа заокружиш ӣовеќе оgῑовори) 

а. Кога избираме претседател на класот

б. Кога одлучуваме каде ќе одиме на екскурзија

в. Што мислам за условите во кои учам

г. Што мислам за наставниците

д. Што мислам за содржината на наставата

ѓ. Дали ми е потребна дополнителна настава/едукација по некој предмет

е. Какви слободни активности треба да се организираат во училиштето

ж. Што да се вклучи во годишната прослава (приредба)

з. Досега не сум учествувал во донесување на одлуки во училиштето
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Пример 4: На скала о� 1 – 5 ӣри ш�о 1 е Вооӣш�о не се соῑласувам, а 5 По�ӣолно се 
соῑласувам, оgбележе�е ῑо вашио� с�ав ӣо слеgно�о �врgење:

1 2 3 4 5

Воннаставните активности се соодветни на моите 
потреби
Врметраењето на одморите е соодветно и доволно

Добиените податоци од анкетата се групираат, кодираат (доколу има потреба) се внесуваат 
и се обработуваат со примена на квалитативни и квантитативни методи кои претходно ги 
објаснивме, а со користење табели во Excel и Word што е сосема доволно за истражувања 
кои ги спроведуваат учениците.

4.4 Презентациски вештини

Како членови на Ученичкиот парламент и претставници на вашите соученици вие често 
пати ќе бидете ставени во улога да презентирате одредени ставови, ситуации, податоци и 
информации. Токму заради тоа, потребно е членовите на Ученичкиот парламент да развиваат 
добри презентациски вештини, како за пред помала публика, така и во ситуации на поголем 
аудиториум. Презентациските вештини подразбираат развивање на способноста за:

• Говорење

• Говор на тело 

• Подготовка на презентации 

Говорење и говор на тело

Најчесто во училиштетото учениците се ставени пред предизвикот да говорат на одредена 
тема која а важна за нив и за која треба да ги застапуваат ставовите и на останатите ученици. 
Без оглед што станува збор за усна презентација на одредени информации и наоди, 
говорењето сепак треба да биде структурирано и да следи одредени правила. Ако говорот е 
однапред испланиран ќе имате можност да се подготвите и да го напишете својот говор, но 
доколку станува збор за непланирана ситуација сепак треба да имате одредена рамка врз 
основа на која ќе го испорачате вашиот говор. 

Неколку клучни совети кои можат да помогнат во подготвка на ефективен говор:

Пред да почнете со подготовка на говорот обезбедете информации за: темата, 
публиката, времето кое ви е на располагање и просторот. Овие се значајни варијабли 
кои можат да ја променат насоката во која ќе се движи вашиот говор.
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 Истражувајте на темата и подгответе аргументи кои ќе ги презентирате.

Говорот треба да има три дела: воведен дел, опис и аргументација и завршен дел. 
Во воведниот дел добро е да се искористат некои мисли и цитатти на темата кои ќе 
поттикнат интерес кај публиката. Во аргументацијата потребно е аргументите да ги 
искажувате јасно и еден по еден. Во завршниот дел истакнете ја главната поента и 
направете мало резиме, односно заклучок.

Напишете го вашиот говор и пред себе имајте ја целосната напишана верзија додека 
говорите или во најмала рака белешки кои ќе ви служат како потсетник.

Кога говорите водете се од следниве правила: одржувајте контакт со очи со 
публиката, говорете јасно и доволно гласно, говорете разбирливо, користете 
литературен јазик, прилагодете го нивото на публиката на која и се обраќате, водете 
сметка за времето кое ви е на располагање, правете мали паузи и дишете правилно.

Говорот на телото треба да го придружува вашиот говор и да ви помогне во излагањето. 
Умерено употребете одредени гестови, мимики и движења со рацете и телото. 
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Во продолжение даден е пример на говор на Ученичките правобранители при обраќање 
до Претседателот на Собранието Талат Џафери по повод Светскиот ден на детето.

БАРАЊЕ од Децата, за Правата на Децата

Почитуван	претседател	на	Собранието,	г.Талат	Џафери,

ВО ИМЕТО НА СИТЕ ДЕЦА И МЛАДИ, Ви се обраќаме ние ученичките правобранители, на Светскиот ден на 
детето и одбележувањето на 30 години од усвојување на Конвенцијата за правата на детето, со	барање	за	
поголемо	внимание	за	нашите	права	и	реални	услови	за	остварување	на	правата	на	секое	дете.

ДЕНЕС, Гласот на децата Ве потсетува на обврските од Конвенцијата за правата на детето, за обезбедување 
можност секое дете да го оствари правото на име, државјанство и идентитет, безбеден живот, слобода 
и лична сигурност. Право на секое дете на дом, здрава храна, љубов и грижа, соодветен животен 
стандард, образование, највисоко ниво на здравствена заштита. Право да биде заштитетно од насилство, 
злоупотреба и злоставување, без дискриминација, со почитување на Најдобриот интерес на детето и 
вреднување на неговото мислење!

НИЕ ДЕЦАТА	 ја	изразуваме	нашата	загриженост	за	состојбата	со	детските	права,	особено	што	голем	
број	деца	и	денес	системот	не	ги	препознава,	тие	се	правно	невидливи,	со	што	од	самото	раѓање	не	им	
се	достапни	правата.

НАС ДЕЦАТА	 нѐ	 боли	 глетката	 на	 испружени	 детски	 рачиња	 по	 улиците,	 на	 децата	 без	 дом	 и	
искористувањето	 на	 децата	 за	 обезбедување	 приход	 во	 семејството.	 Нѐ	 боли	 неприфаќањето	 на	
децата	со	попреченост,	непристапноста	на	градинките	и	училиштата	и	немањето	соодветна	поддршка.	
Но,	исто	така,	нѐ	загрижува	молкот	на	институциите	за	насилството	меѓу	децата,	и	поистоветувањето	
на	истото	со	детска	игра,	како	и	отсуството	на	комуникација	и	почитување	на	различностите,	иако	сме	
различни	по	многу	основи.			

НИЕ ДЕЦАТА	немаме	предрасуди,	не	бираме	другарче	според	бојата	на	кожата,	статусот	на	семејството,	
јазикот	на	кој	 говориме...	Сите	ние	сакаме	да	играме,	да	се	смееме,	да	твориме,	но	и	да	помагаме	
заедно.	Но,	исто	така,	Ние	децата	сакаме	да	бидеме	слушнати,	и	прашани	за	многу	нешта,	за	кои	се	
уште	возрасните	мислат	дека	не	ги	разбираме.

Затоа БАРАМЕ секогаш да го имате предвид нашиот најдобар интерес, но притоа секогаш кога е тоа 
можно дозволете и ние да го изразиме нашето мислење, почитувајте ги и вреднувајте ги нашите идеи, 
дозволете и ние да учествуваме во донесувањето одлуки  кои влијаат и нѐ засегаат нас децата. 

Почитуван	претседател,

СИТЕ ДЕЦА	 сме	 еднакви	 во	 правата,	 затоа БАРАМЕ	 да	 обезбедите	ПРАВАТА НА ДЕЦАТА СИТЕ ДА ГИ 
УЖИВАМЕ СЕКОЈДНЕВНО, ВО ЖИВОТОТ.	Секое	дете	да	има	документ/извод	на	родени,	односно	да	има	
идентитет,	но	и	дом	каде	што	ќе	живее	во	љубов,	грижа		и	поддршка.	Секое	дете	да	може	непречено	
да	посетува	градинка	и	училиште,	каде	што	ќе	се	стекне	со	знаења	и	вештини.		На	секое	дете	да	му	се	
обезбеди	пристап	до	соодветна	и	квалитетна здравствена заштита, и секое дете да	биде	почитувано	и	
прифатено,	без	оглед	на	различноста.	

НИЕ ДЕЦАТА сме против насилство и не сакаме навреди и понижувања,  а особено цениме кога нѐ 
прашуваат што ние мислиме. Не сакаме да бидеме само неми набљудувачи туку БАРАМЕ од вас 
возрасните да нѐ почитувате, да нѐ вклучите и да нѐ слушнете!

Затоа, во Собранието треба да се носат закони кои ќе ни ги овозможат правата утврдени во Конвенцијата. 

Впрочем, сите вие, денес возрасни, некогаш бевте деца, и знаете колку е тешко кога сте тука, но како да 
не сте.

Ние децата не бараме нешто невозможно, неостварливо, туку нешто што е заедничко за сите нас – 
БАРАМЕ ДА НИ ГИ ОВОЗМОЖЕТЕ СИТЕ ДЕТСКИ ПРАВА ВО РЕАЛНОСТА, ЗАТОА ШТО СИТЕ СМЕ  ЕДНАКВИ 
ВО ПРАВАТА!
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Подготовка на презентација

Презентацијата подразбира написмено да се прикажат податоци, факти и информации за 
одредена состојба при што покрај писмените информации презентацијата е придружена 
и со усно објаснување. Презентацијата помага полесно да се структурира едно излагање, а 
истовремено остава можност публиката да се наврати на некој дел од излагањето и да се 
потсети преку белешките кои се прикажани написмено. 

Денеска најчесто се користи Power Point за изработка на презентации, но има и други 
електронски алатки кои служат за да подготвите презентација. Освен компјутерски, 
презентацијата може да се изведе и со користење флиӣ чар� �абла, хар�ија и маркери 
како и со корис�ење слики, ӣеча�ени ма�еријали и сл.

Неколку клучни совети при подготовка на презентација во Power Point:

Презентацијата се испорачува пред публиката во временскиот формат кој ви 
е на располагање. Сепак се препорачува не ӣовеќе оg 15 мину�и ефек�ивна 
ӣрезен�ација пред публика.

Презентацијата треба да биде ин�ересна и ин�ерак�ивна, на позадина која е во 
согласност со темата и со карактеристиките на публиката.

Користете соодветна големина и едноставна форма на букви, кои ќе бидат 
чи�ливи и разбирливи. Проверете дали текстот е читлив од просторијата во која ќе 
презентирате. Најдобро е буквите да се во контрастна боја со позадината.

Презентацијата треба да содржи малку �екс� - само клучните поенти кои 
сакате да ги пренесете, а ӣовеќе поgа�оци, фак�и, ῑрафикони, слики ӣа gури и 
линкувани виgеа.

На еден слајд вообичено треба да се сместат gо 4 поен�и како одвоени кратки 
реченици во не повеќе од два реда секоја поента.

Подгответе се за презентацијата така што ќе истражувате и ќе бидете во состојба 
да не читате од слајдовите туку да одржувате кон�ак� со ӣублика�а во текот на 
презентацијата.

И во случај кога говорите и во случај кога држите презентација потребно е претходно да се 
вежба со цел да се стекне чувство за времето на располагање, тонот на гласот, јасноста на 
говорот и сл. 
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Во продолжение дадени се неколку слајдови од ефективна презентација.

 

Неповолни	фактори	за	партиципација

• Традиционални	форми	на	третман	кон	децата	
	 -	се	цени	послушност	и	пасивност.

• Општа	социјална	клима	која	не	бара	и	не	
поттикнува	вистинско	учество	на	деца	или	
возрасни.

• Општа	доктрина	-	која	преовладува	во	нашето	
образование,	каде	од	ученикот	се	очекува	
активно	учество.

Учеството на децата

Работа во мали групи
Скала на учество

(PADLET)

Учество во процеси на 
донесување одлуки

Училиштето треба да им овозможи активно учество на 
учениците во сите процеси каде што се донесуваат одлуки 

на ниво на училиште за да може да се пренесе ставот и 
интересите на соучениците.

Училишниот парламент преку свои 
претставници учествува во советот 
на родители и наставничкиот совет

На седниците на училишниот одбор, 
се покануваат и во неговата работа 

учествуваат, без право на глас и двајца 
претставници на учениците избрани од 

ученичкиот парламент

е човеково право - 
доколку на децата им се 

одрече нивното право на 
учество, значи дека им се 

прекршени нивните права

овозможува 
подобрување на 

капацитетот на 
одредбите што се 

однесуваат на децата

претставува предуслов за 
демократско општество

е базична потреба за 
здрав човеков развој

гарантира поголема 
одговорност на децата 
за преземените 
активности
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5.	 Подготовка	и	реализација	на	ученички	иницијативи	

5.1 Поим за ученички иницијативи, активизам и волонтерство

Иницијативите можат да се дефинираат како иgеи за решавање на оgреgени ӣроблеми или 
пак за задоволување на потребите на одредена група или заедница. Кога станува збор за 
младински иницијативи тоа се предлози, акции и идеи кои се дадени од страна на учениците 
и младите луѓе во насока на разрешување проблеми со кои тие се соочуваат или пак кои се 
важни за пошироката заедница во која тие живеат.

Во ученичкиот живот и ученичкото организирање младинските иницијативи заземаат 
централно место. Всушност поентата на ученичкото организирање во голема мера се состои 
токму во ӣоgобрување на услови�е за учење и развој преку предлози и идеи од страна 
на учениците, што исто така претставува и практикување на правото на учество за кое 
дискутиравме претходно во рамки на прирачникот.

Иницијативите упатуваат на проактивност и активирање на учениците и на нивните 
претставнички тела во училиштето. Од тука, поимот млаgински ак�ивизам попрецизно 
вклучува индивидуални активности или група процеси кои резултираат со позитивни 
промени во заедницата или донесување одлуки, што е повеќе одраз на потребите и желбите 
на заедницата. Како форми на младинско активирање може да се јави вклучувањето во 
ученички организации, младински организации, волонтирање во училиштето и заедницата, 
учество во хуманитарни и еколошки акции и активности и сл.

Активностите кои ги спроведуваат учениците и младите во рамки на своите иницијативи или 
пак преку формите на младински активизам најчесто се спроведуваат на доброволна основа. 
Од тука, ангажманот на учениците и младите во училиштето и заедницата во добротворни 
цели по сопствена волја и на доброволен начин се нарекува волон�ерс�во. 

Кои се придобивките за учениците од нивниот ангажман во различни иницијативи?

Преку учеството на учениците во иницијативи и акции се стекнуваат одредени придобивки 
меѓу кои би ги истакнале:

 » Здобивање со искуство;

 » Стекнување нови вештини и знаења;

 » Развивање на креативноста, лидерските вештини и тимската работа;

 » Развивање принципи за одговорност и отчетност;

 » Придонес кон доброто на заедницата;

 » Развивање вредности како на пример солидарност и сл.
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5.2 Идентификување идеи и теми за ученички активности

Работата на младински иницијативи, акции и проекти како што веќе беше спомнато е една 
од централните задачи на Ученичкиот параламент. Ученичкиот парламент преку годишната 
програма која треба да ја подготви и спроведе ја има пред себе можноста да се работи на 
подобрување на состојбите во училиштето и во заедницата. Во таа насока, особено е важно 
при подготовка на годишната програма да се вклучат идеи за иницијативи и акции. 

Идентификувањето на идеите и темите на кои ќе се работи преку Ученичкиот паралемент 
или пак и во рамки на заедницата на одделението, треба да се спроведе на партиципативен 
начин така што секој ќе може да даде придонес кон идентификување на проблемите и 
потребите на кои треба да се работи. За овој пристап дискутиравме во делот функционалност 
на ученичкиот парламент каде беа потенцирани неколку начини за идентификување 
предлози и идеи за учество на учениците. 

Во зависност од културата во вашето училиште, навиките на соучениците, капацитетот на 
членовите на Ученичкиот парламент, ресурсите и времето на располагање, идетификувањето 
теми и прибирањето идеи може да биде испланирано како поgолῑорочен ӣроцес кој ќе 
вклучи повеќе начини и поголем број ученици, или пак како ограничен, но сеӣак gоволно 
инклузивен ӣроцес за различните групи и интереси.

Во услови кога сакаме брзо да стигнеме до предлози за теми и идеи, наједноставно е да 
спроведеме дискусија на ниво на ученички парламент во која преку техниката бура на иgеи 
ќе се обидеме да добиеме идеи и теми за активности во текот на годината. Оваа активност 
резултира со една прелиминарна Лис�а на иgеи и �еми која понатаму треба да се сподели 
со другите соученици, со наставниците и раководството на училиштето со цел истата да се 
надополни или пак да биде ревидирана со придонес од сите останати кои не биле директно 
вклучени во процесот. Листата на идеи може јавно да се сподели на оῑласна�а �абла во 
училиштето или пак преку социјални�е меgиуми каде секој ќе може да ја види и даде свој 
аргументиран коментар или предлог за надополнување и промена. 

Доколку на листата на идеи и теми се вклучени и такви содржини кои ја засегаат пошироката 
заедница, а не само училиштето т.е не само учениците, наставниците и раководството, 
тогаш потребно е за тие конкретни теми и предлози да се обезбеди ӣриgонес оg с�рана на 
заеgница�а односно од лицата кои се директно одговорни или се засегнати со дадените 
идеи и предлози. Како теми и идеи кои ја засегаат пошироката заедница се на пример: 
еколошки акции на локалитети во заедницата, младински активности за разубавување 
на околината (на пример цртање графити на ѕид) или пак активности за збогатување на 
културно-забавниот живот на младите во заедницата (изградба на скејт парк) и сл.

Листата на теми и идеи треба да се разбере како ӣојgовна �очка во делувањето на 
Ученичкиот парламент како преставничко тело на учениците. Тоа значи дека треба да се 
остави простор за дополнувања или измени на таа листа, секако со претходно вклучување 
поширок круг ученици и други засеганати страни од заедницата. Од друга страна пак листата 
на теми и идеи треба да служи и како механизам за оценка на усӣешнос�а на Ученичкио� 
ӣарламен� преку утврдување на реализираните идеи наспроти она што бил појдовен план 
на почетокот. 
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5.3 Чекори за планирање и спроведување иницијативи и акции

Откако имаме веќе утврдени теми и идеи за ученички иницијативи и акции, се избира една 
од тие теми или идеи која понатаму треба добро да се испланира. Ученичкиот паралемнт 
или пак заедницата на одделението може да формира посебен тим за секоја идеја или тема 
која ќе се обработува. Во продолжение даден е подетален опис на клучните три чекори за 
планирање иницијативи кои може да им послужат на тимовите во тој процес.

ЧЕКОР 1 – Конкретизација на идејата и темата

 » Разговор со учениците или со членовите на заедницата за конкретната идеја со цел 
да се добијат повеќе информации;

 » Спроведување анкета за мислења и ставови, за методите на делување, односно 
како треба да се пристапи кон идејата или пак од кои активности треба да се состои 
иницијативата;

 » Разговор со раководството во училиштето околу потенцијалот за реализацијата на 
идејата;

 » Разговор со надлежни лица во заедницата, како на пример Градоначалникот, за 
спроведување на иницијатива.

ЧЕКОР 2 - Креирање на конкретен план

По добивањето дополнителни информации од првиот чекор, следува период на подготовка 
на конкретен план во кој тимот треба да се договори и да донесе одлуки. Планот треба да 
содржи одговори на следните прашања:

 » Каква активност ќе правиме?

 » Кој ќе ни помогне?

 » Кога ќе ја направиме активноста?

 » Каде ќе ја направиме активноста?

 » Кого ќе вклучиме во активноста?

 » Колку средства ни се потребни?

Најдоборо е планот да се подготви како писмен документ/табела со погорните прашања 
и одговорите кои понатаму ќе ги има секој член од тимот и ќе може да се води по нив при 
спроведувањето на оние активности за кои конкретно е задолжен. 
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Во продолжение прикажан е пример на табела за подготовка на план.

План	за	организирање	успешна	акција	/	иницијатива

Која тема ни е приоритет во 
нашето училиште?

Каква активност ќе правиме / што 
ќе правиме?

Зошто сакаме да ја спроведеме 
таа активност – кој проблем 
сакаме да го решиме?

Кој ќе ни помогне?

Кога ќе ја направиме активноста?

Каде ќе ја направиме активноста?

Кого ќе вклучиме во активноста? 
- наведете број

Какви ресурси ни се потребни?

Каде ќе ја промовираме нашата 
акција?

Чекор 3 - Комуницирање на активностите со учениците и пошироката заедница

 » Соодветна социјална мрежа - официјални профили на училиштето на социјални мрежи 

• Facebook: подолг текст и фотографии 

• Instagram: фотографии, 

• Twitter: краток текст, порака

 » Уникатна хаштаг (#) порака (при објавите, може да се означат институциите или 
организациите со чија помош се спроведува акцијата. 
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Чекор 4 – Спроведување на иницијативата

Учениците-иницијатори на акцијата треба да се погрижат дека: 

• сите лица кои се вклучени директно во спроведувањето на ученичката акција 
имаат некаква улога;

• временските услови се добри во периодот на спроведување на акцијата, 
доколку станува збор за хибриден модел на ученичка акција; 

• ги имаат обезбедено сите потребни материјали и стручна помош за 
спроведување на акцијата; 

• имаат воспоставено групи за комуникација на некоја платформа/
апликација за комуникација преку кои ќе имаат постојан преглед како тече 
спроведувањето на планираните активности. 

Чекор 5 – Рефлексија на иницијативата

По завршување на иницијативата тимот треба да направи рефлексија, користејќи ги следниве 
насоки:

• Дали се постигнати зацртаните резултати?

• Кои беа предизвиците кои го отежнаа спроведувањето?

• Како функционираше тимот?

• Дали тимот ја доби потребната поддршка од вклучените засегнати страни?

5.4 Методи за реализација на иницијативите и акциите

Каков пристап ќе одбре тимот за реализација на одредена идеја е многу важно прашање од 
кое може да зависи успехот на иницијативата, односно постигнувањето на зацртаниот краен 
резултат. Во продолжение се дадени опис и карактеристики на некои клучни методи кои се 
препорачува да бидат користени при спроведување на иницијативи. 

Застапување на ставови и решенија

 » Застапувањето претставува организиран процес на аргументирано презентирање 
на сопствените идеи пред носители на одлуки, со цел постигнување позитивна 
општествена промена. 
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 » Од обемот на осмислената акција зависи пред кого треба да се застапува (директор 
на училиште, Советник за образование во Општина, Градоначалникот на општината). 

 » Во процесот на застапување, особено е важна поддршката од наставниците, но и 
другите вработени во училиштата. 

 » Како и за секоја иницијатива и кај застапувањето важно е да се направи конкретен 
план со редослед на активности.

Состаноци со носителите на одлуки

 » Идентификувајте со кого ќе се состанете и што ќе побарате.

 » Доставете ја вашата идеја во писмена форма до соговорникот.

 » Не влегувајте во збор кога другите зборуваат. Пишувајте. Водете белешки. 

 » Слушајте. 

 » Информирајте ги членовите на ученичкиот парламент каков состанок одржавте, со 
какви впечатоци располагате.

 » Не чувајте ги информациите за вас, тие не се ваши – тие се на ученичкиот парламент!

Писмо до носителите на одлуки 

 » Меморандум (лого) на ученичкиот парламент

 » Наведете до кого испраќате (горен десен агол)

 » Предмет – наслов на барањето

 » Започнете со учтиво обраќање („Почитувани“)

 » Започнете со опис на проблемот (кратко и јасно, со факти)

 » Наведете што се бара да преземе тоа тело и зошто (кратко и јасно)

 » Рок до кој се очекува (писмен) одговор (пример 5 дена од денот на поднесување на 
барањето)

 » Датум и место (наведете кој го испраќа барањето
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Училишни акции

 » Кампањи за справување со врсничкото насилство;

 » Еколошки акции во дворот на училиштето

 » Културни активности и манифестации

 » Акции за унапредување на наставата и воннаставните активности

Акции во заедницата

 » Кампањи за намалување на загаденост на воздухот;

 » Кампањи за анти - дискриминација во заедницата;

 » Еколошки акции во парковите и на други заеднички просотри;

 » Хуманитарни акции за помош и поддршка за социјално-загрозени или 
маргинализирани заедници;

 » Активности за грижа за уличните животни и сл.
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5.5 Ресурси за наставници и ученици

Со цел поефективна реализација на ученичкото учество како од страна на учениците така и 
од наставниците и раководството како нивни поддржувачи, во продолжение укажуваме на 
неколку линкови како корисни ресурси:

• Линк до ресурси објавени на веб страницата на Бирото за развој на 
образованието:

https://www.bro.gov.mk/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B
0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/?id-
cat=118&customposttype=izdanija_kategorii 

• Линк до ресурси за младинско учество, информации и податоци за 
модели на младинско учество објавени на веб страницата на Коалиција на 
младински организации СЕГА:

https://segaorg.mk/en/library# 

• Линк до ресурси за поддршка на наставници, раководство и ученици 
објавени на веб страницата на Фондацијата за образовни и културни 
иницијативи Чекор по чекор:

https://www.stepbystep.org.mk/biblioteka 

• Линк до ресурси за реализација на младински иницијативи објавени на веб 
страницата на Македонскиот центар за граѓанско образование:

http://mk.mcgo.org.mk/
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