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Работилница на тема: “Погоди кој доаѓа на вечера” 

 

Дали некоаш сте виделе Спенсер Трејси и Катрина Хепберн како вечерат заедно? Можеби сте биле 
премногу млади кога се појави филмот. Но никогаш не е касно! 
 Оваа активност е игра на улоги. 

Прашања кои се обработуваат: 
- Прашања кои се обработуваат: 

• Стереотипи, предрасуди и дискриминација 
• Пренесување на предрасудите низ процесите на социјализата и  

образованието 

• Надминување на судите 
 

Цели 
Разгледување на пораките кои сме ги примеле од нашите семејства за луѓето со поинкаво културно и 
социјално потекло 
Разгледување на вредностите на тие пораки 
Стекнувањен на свест за улогите на семјството во пренесување на друштвените вредности 
 

Време 
45 минути 
Големина на групата 
било каква, најмалку 8 члена 
Подготовка 

• Копии на картичките со улогите  
• Лист и пенкало за посебните наблудувачи 

 

Упатство 

• Објаснете и на групата дека ова е игра на улоги во која ќе се истражува улогата на семејството 
во пренесувањето на претставата за луѓетои кои припаѓаат на други општествени или 
културни групи 

• Замолете четиреи доброволци да играат улоги ( две машки и две женски по можност ) и уште 
четири да бидат посебни набљудуваат 

• Кажете му на секој посебен набљудувачи еден од глумците и да ги бележат аргументите кои 
тие ги користат. 

Одредете кој кого ќе наблудува 

• Дајте му на секој глумец улога и оставете ги 2-3 минути за да се внесат во улогата 
• Подгответе ја сцената: поставете четири столчиња во полуккруг и објаснете им на сите дека е 

тоа дневна соба во една куќа во семејството. Дајте им сигнал, на пример плеснете со раце дека 
преставата почнала.таа се развива. Петнаесет минути се доволно. Дајте им сигнал за да 
означите. 

• Ќе морате да одлучите колку ќе трае преставата во зависнот од тоа  како 
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Расправа и проценка 
Почнете го бреднувањето така што ќе ги прашате бглумцитег како се чусвувале.Потоа замолете ги 
набљудивачите да ги прочитаат апгументите со кои се служеле глумците за да ги убедиваат 
останатите дека се право. 
Продолжете заедничка расправа со сите учесници.Можете да ги прашате: 

• дали корисните аргументи се слични на оние кои ги користеле во своите семејсва? 
• Дали би било подорбо момчето,наместо црн,да би бил иста боја како идевојката? 
• Дали работите би биле поинакви,ако наместо девојка која донела дома момче,момчето донел 

девојка? 
• Што би се случило ако девојката соопштила дека е во врска со друга девојка? 
• Што ако момчето го престаби своето момче? 
• дали верувате дека оваквиот вид конфликти од денес е вообичаен или е минато? 
• Дали ова ви се случило или дали познавате некој во соседсвокој се соочил со сличен 

предизвик? 
 

Совети за полесна работа 
Доколку групата веќе ја познава играта со улогите,не се потребни дополнителни појаснувања.Во 
спротивно е важно да се нагласи дека играње улога не е истиот што и глумење.Во игрите со улоги ние 
останиваме она што сме додека преземеме претходно доредена улога или став;кога глумиме мораме 
да го интерпетираме ликот кој е разлицен на нашата личност.Поради тоа ова не е драматизагија или 
глима,туку претставивање и истрежување на улогите или ставовите. 
Ако сметате дека улогите се дадени премногу кратко или дека немаат врска со вашата пеалност,мозе 
да направите сопствени улоги давајќи рамка за четири вообичаени ставови типични за едно семејсво 
од вашата култура.ако сакате можете да ја кжискористите идеата и да напишете повеќе улоги. 
Активноста е лесно прилагодлива на културата и оштествената реалност на учениците.Ако црната 
личност е премногу вегзотичног бидејќи кај нас ги нема момчето на девојката биде муслиманили ако 
нејзиното семејсво а католички нека биде евреин,итд. 

 
 

Предлози заа понатомошната работа  
Ако сакате понатаму да ги истречувате ставовите и реакциите на луѓето од другата националност, 
може да ја реализацијата разбирате и колку сте отворени за разлицни те луѓе? Откријте колку е течко 
во праксата да се биде толерантен околу колку што би сакале да бидете. 

 
 

 
 
 
 

Картички со улогите (да се умножуваат за учесниците) 
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Мајка 
Ситуација: 
Вашата ќерка има момче турчин и со него има доста близок однос. Многу ја сакате 
својата ќерка, но не сфаќате како можела тоа да ви го направи. Го поддржувате 
вашиот сопруг во се што ќе каже. Вие не и се заканувате на вашата ќерка, туку ви е 
жал поради болката која ви ја нанесува. Мислите дека момче турчин ќе ја напушти 
и дека таа многу ќе пати. 

Ќерка 
Ситуација : 
Си одлучила да им соопшти на своите редители дека сакаш да живееш со твоето 
момче кое е турчин по националност.Ти ја започнуваш играта.Му соопштуваш на 
своето семејсво дека ќе живееш со своето момче турчин. Пробај да ја браниш 
својата одлука и тврди дека се бориш против предресуди за врските меѓу 
младите,а посебно за врските меѓу млади луѓе со различно потекло. 

Татко 
Ситуација : 
Вашата ќерка има момче турчин со кого развила доста близок однос. Вие сте 
авторитет во куќа и не ја одобрувате врската на вашата ќерка. Претставувате 
вообичен модел и вам ви е до тоа што ќе речат другите леѓе. Себе си не се сметате 
за националист, но тоа вашата керќа да се омажи за турчин е нешто друго. Се 
сеќавате на вашиот строг татко и постапувате онака како што тој би постапил. 

Постар брат 
Ситуација: 
Твојата сестра има дечко турчин со кого има доста сериозен однос. Во 
принцип не ти е фајле дали сестра ти излегува со турчин и го браниш 
правото луѓето слободно да одлучуваат за своите врски. Сепак, кого твојата 
мајка кажува дека тој веројатно ќе ја остави,  почнуваш да мислиш дека то 
најверојатно ја искористува. Ја покажуваш својата загриженост и сакаш да ја 
заштитиш сестра ти. 


