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www.scoutveles.org.mk 

e-mail: scoutveles@gmail.com 

 

Работилница на тема: “ЕТИКЕТИ” 
 

Дали е сеедно што другите мислат и зборуваат за тебе? 

Прашања кои се обработуваат  

-Последици, стереотипи и пишување. 

 

Цели: 

-Да го истражува односот помеѓу она што се очекува од нас и нашето однесување. 

-Да ја подигне свеста за ситуацијата на нашетп однесување кон другите  

 -Да започне да дискутира за последиците стереотипите и пишувањето за луѓе 

 

Време:                            

  45минут 

 Големина на групата:                                                                                                                                                 

10 или повеќе 

Подготовка:   

-Набавете обични бели самолепливи етикети, приближно со димензија 5cm на 2cm, по една за секој 

човек во групата. 

-Напишете  на секоја етикета по една особина на пр.  неодговорен,глуп,паметен  или несмасен. 

- Одредете и на групата некоја задача на пр. Заеднички да направат постер, осмислат некоја акција, да 

го поместат намештајот или да разговараат (на пр. Поставете им прашање: Кога некоја позната поп 

група би можела да свири во нашиот град која би можела да ја викнат?). 

 

 

Упатство: 

-Залепете по една етикета на челото на секој играч, но тој да не знае што пишува на истата. 

-Објаснете им ја на групата нивната задача. Ставете им на знаења дека додека трае играта и едните и 

другите мораат да се однесуваат во склад со она што им пишува на етикетата. На пр. Ако има некој 

што на екитетата му пишува мрзлив, сите мораат да го третираат како тој секогаш да е мрзлив (но да 

го користат зборот што им го пишува на етикетата! Внимавајте да не му кажете!). 

-Играчите би требало да своите напори ги усмерат на извршувањето на задачата и да останатите го 

тетираат во склад со стереотипот на етикетата. 

-На крај на оваа активност игачите можат да погодуваат што им пишува на етикетата, но тоа не е 

главната цел на играта. 
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Расправа и проценка: 

Ова е многу важен дел и погрижете се да на играчите им оставите време да го изнесат своето 

мислење. Почнете така што ќе ги потпрашувате учесниците дали можат да погодат што им пишува на 

етикетите, а потоа преминете на прашањата кои се однесуваат на другиот аспект на оваа активност. 

-Како се чувствувал секој во текот на оваа активност? 

-Дали било тешко да се однесува спрема луѓето како тоа што пишува на етикетата? 

-Дали имало некој да потфрлува на она што пишувало на етикетата, т.е дали некој со етикетата Глуп 

почнал да кажува вицеви? Или личноста со етикетата мрзлив престанала да помага и учевствува во 

работата? 

-Какви етикети даваме на луѓето во вистинскиот живот? Како тоа се одразува на нив и нашето 

мислење за нив? 

-Кој во вистинскиот живот добивал етикети кои сте ги користеле во оваа активност? 

-Дали тие се исправни? 

 

 

 

Совет за лесна работа: 

      Бидете претпазливи кога им ги доделувате карактеристиките. На пр. Ако некој член на групата 

мошне е мрзлив не би одговарало да му ја дадете таа етикета. Цел на оваа игра не е да изнесеш на 

виделина ничије мислење за другите членови за групата. Ова навистина може да биде штетно и треба 

да го избегнете. Имајте на ум дека оваа игра може да предизвика многу големи емоции. 

 

 

 


