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Работилница на тема:  

Барање на сличности и одкривање на различности 

 

Колку  лесно да пронајдеш некој кој мисли и чувствува исто како и ти?  

 

-Прашањата кој се обработуваат 

• Личен идентитет 

• Прифаќање на различности  

• Сите сме различни и сите сме исти. 

 

-Цели 

• Одкривање на целите во внатрешноста на групата 

• Развивање на комуникацијата 

• Запознавање и постигнување добро расположение во групата. 

 

Време 

• 20 минути 

-Големина на групата 

• 10 

-Подготовка 

• Примери на прашањата и пенкала за сите учесници 

 

 

Упатство 

• Побарајте од играчите да го потполнат прашалникот па подоцна побарајте да ги најдете сите 

оние кои имаат исти одговори на сите прашања 

• Ако играчите неможат да го пронајдат своето право да најдат некој со барем 4, ако не успеат 

со 3 или 2 исти одговори. 
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Расправа и процена 

Прашајте ги учесниците дали им се допадна играта и зошто ? 

Потоа разговарајте што научиле. Прашајте:  

Колку учесници пронашле од другите 5-4-3-2-1 заеднички особини ? 

Какви различности постојат околу религија,омилена музика,домашни миленичиња,пијалок и др? 

Ако групата е толку разновидна,како ќе можете да работите заедно? 

 

 

 

Совети за лесно работење 

Пред почетокот проверете дали сите ги разбираат прашањата. 

Корисно е да покажете каде треба да се напише и како треба да се превитка листот. Нека листот се 

движи колку може побрзо. Не дозволувајте учесниците да размислуваат долго.Барајте го нивниот прв 

впечаток. 

Избегнувајте слики од познати луѓе. Пробајте да одфрлите што поразлични личности на различна 

воздраст,култура,етнички групи,различни способности итн. 

Бидете припремени за жестоки авантури кој ќе бидат бранети со некои ставови.Во зависност од 

големината на групата,коментарите неможат да бидат едноставни.Не дозволувајте учесниците да се 

критикуваат поради нивнивте ставови,туку сменете ја расправата на актуелните коментари. 

 

 

 

 

Предлози за понатамошна работаНа оваа активност можат да се надоврзат и други активности, 

чија цел се претставите како што се првите впечатоци или што гледаат. Себе можете да си поставите 

прашања што знаете за положбата на бегалците или имигрантите и можете да се соочите со 

предрасуди и дискриминација 
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ВЕЖБИ 

 

БАРАЊА НА СЛИЧНОСТИ И ОДКРИВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИ 

 

Нашите одговори на следните прашања и пробајте да пронајдете да најдете некого во групата 

кој има истиодговори на сите прашања. 

Ако такви нема,пробајте да ги пронајдете оние со 4,3 или 2 исти особини-или сте единствени? 

 

Роден сум во _______________________________  

 

Алергичен сум на ____________________________ 

 

Мојата омилена музика __________________________ 

 

Мојата религија е ____________________________ 

 

Моето домашно милениче е _______________________. 

 

 


