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Работилница на тема: ЕВРОПСКА ЖЕЛЕНИЦА – “A LA CARTE” 
 

Никој од нас не е расист, но... 
 Оваа активност дава осврт на предрасудите низ една секојдневна случка: Патување со воз. 

• Прашања кои се обработуваат  
Предрасуди и граници на толеранција  

• Претстави и стереотипи за различни малцинства 

 

Цели: 

Да се испрвоцираат учесниците да изнесат стереотипи и предрасуди за други народности и 
малцинства и да ги претстави асоцијациите кој овој текст ги предизвикува 

Осврт на тоа како учесниците ги доживуваат малцинствата 

Подигување на самосовеста за границите на толеранција 

Соочување на различните принципи и стереотипи на учесниците 

 

Време 

90 минути до 2 часа 
Големина на групата 

Најмалку 5, а највеќе 40 учесници 
Подготовка 

• Под еден примерок од описите на игрите за секој учесник 

• По едно пенкало за секој ученик 

 
 

1.  Кажете им на учесниците дека секој ќе добие по една слика и дека секој ке мора да напише што 
смета дека претставува сликата, кој се ликовите, што се слчува, каде итн... 
2. Накратко претставете го сценариото и кажете им да го прочитаат описот на патникот во возот  
3. Потоа побарајте секој поединечно да одбере тројца луѓе со кој најрадо би патувал и тројца со кој не 
би сакал да патува 
4. Кога ќе го направат изборот, учесниците нека се поделат во групи по 5-6 члена и нека го направат 
следново: 

• Нека се запознаат едни со други за својот избор и нека го образложат истиот  
• Нека ги споредат своите одлуки и образложенија и да проверат дали има сличности 
• Нека направат заедничка листа (со три плуса и три минуса) 

5. Кога сите одново ќе се соберат, секоја група нека ги претстави своите заеднички заклучоци и нека 
ги образложи. Треба да претстават и во кои случаи имало највеќе несогласувања во групата 
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Расправа и проценка 

 Завршната расправа да биде заснована на извештаите на групите 
Споредувањата на различните резултати е добар начин за започување на расправа. Можете да 
продолжите со прашањата: 

• Што помисливте за сликата? 
• Дали било кој член во групата имал слично искуство во групата? 
• Кои се главните фактори кои ја предизвикаа вашата одлука? 
• Ако групите не успеале да донесат заеднички заклучоци кои се причините за тоа? 
• Што беше најтешко ? 
• Кои фактори го спречија консензусот? 
• На кој стереотипи асоцира списокот на патници? 
• Дали стереотипите во описите се дадени или се наоѓаат во нашата свест? 
• Од каде добиваме такви претстави? 
• Како би се чувствувале вие да се најдете во ситуација никој да не сака да седи со вас во купе? 

 

 

 

Совети за полесна работа 

Имајте во предвид дека дадениот список е мошне долг и дека на групите ќе им биде тешко да 
состават заедничка листа; со тоа можете да дадете повеќе време и за самостојна за групна работа. 
Доколку сакате, можете да го скратите списокот на 10-14 патници и да го прилагодите на локалната 
или националната ситуациаја на групите со кој работите. Многу е важно некој описи да одговараат на 
малцинствата кој групите ги познаваат, вклучувајќи ги невидливите малцинства како што се 
хомосексуалците, инвалидите , ХИВ позитивните итн... 

Во многу случаи групите нема да можат да состават заедничка листа. Не го нагласувајте овој 
аспект на активноста затоа што може да се добие лажен консензус. Исто така интересно е да се добие 
лажен консензус. Исто така интересно е да се провери зошто е тешко да се постигне договор околу 
вакво прашање  

Важно е сите да го почитуваат туѓото мислење и да не го напаѓаат поради своето гледиште. 
Доколку некој избори на патниците изгледаат сомнително, поважно е да се разговара за причините 
за поединечниот избор, отколку да се поставуваат прашања за личните одлуки. Многу е лесно оваа 
активност да се претвори во караница. Тргнувајќи од оваа причина погрижете се разговорот да не се 
претвори во расправија: Кој има помалку предрасуди туку тргнете од фактот дека сите имаме 
предрасуди 

Исто така важно е да се подискутира за фактот дека описот на патникот е многу краток и дека 
треба да се испита. Не доволно ги познаваме тие личности и нивното минато. Но, не е ли тоа начин 
кој обично реагираме на информациите, од весниците или од телевизијата кога прв пат кога се 
среќаваме со некој? 
 

 

 

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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Европска железница “a la carte” – сценарио 

 Се качувате во европскиот воз “Долина на елените” кој една недела патува од Лисабон до 
Москва. Во купе морате да патувате со уште тројца луѓе. Со кој од овие би сакале да патувате? 

1. Српски војник од босна 
2. Дебел берзански агент од Швајцарија 
3. Ди-џеј од Италија кој изгледа дека има многу долари 
4. Африканка што продава кожна галантерија 
5. Млад уметник што е хив позитивен 
6. Циган од Унгарија што е скоро пуштен од затвор 
7. Баскиски националист кој редовно патува во Русија  
8. Рапер од Германија со алтернативен начин на живот 
9. Слеп армоникаш од Австрија 
10. Студент од Украина кој не сака да си оди дома  
11. Романка што нема виза и во раци држи едно годишно дете 
12. Агресивна и тврдокорна феминистка од Холандија 
13. Ќелав скинхед од Шведска, привидно под дејство на алкохол 
14. Борец од Белфаст што очигледно оди на фудбалски натпревар 
15. Полска проститутка од Берлин  
16. Француски фармер што зборува само француски и има корпа полна со сирење кое има силен 

мирис 
17. Курд – бегалец што живее во Германија и се враќа од Либија 

 

Упатство 

1. Секој нека одбере по тројца луѓе кој би сакал да патува и тројца кој не би сакал да патува. 
Имате 15 минути за овој дел од активноста. 

2. Изложете го во групата својот избор од 3 најдобри и 3 најлоши сопатници и поразговарајте за 
вашите одлуки. Потоа потрудете се да постигнете консензус околу 3 најдобри и 3 најлоши 
сопатници. Имате 45 минути за овој дел од активноста 

3. Кога сите ќе се соберат, секоја група ги изложува своите заклучоци, а потоа следи завршната 
дискусија и оценувањето на активноста 

 

 


