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ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ – ВЕЛЕС
Проект: “ДА СИ ПОДАДЕМЕ РАКА“
МЛАДИНСКИ ИЗВИДНИЧКИ ИНИЦИЈАТИВИ (MESSENGERS OF PEACE)
Упатсво за реализација на активности
www.scoutveles.org.mk
e-mail: scoutveles@gmail.com

Работилница на тема: Први впечатоци
Тоа што окот прво ќе го забележи може да биде многу важно лажливо. Првите впечатоци е
многу важни, многу е лесно да стекнете погресна престава за луѓето што не ги познаваме.
Прашања кои се обработуваат:
•
•
•

Личен индетитет
Стереотипи
како ги усвојуваме предпоставките за луѓето врз основа на сиромашната информација

Цели :
• Наредете ги луѓето како се разликуваат во своите почетни впечатоци за луѓето
• Истражете како нашите претходни искуства влијае врз нашите први впечатоци
• Стекни познавања како нашите впечатоци влијаат на односот спрема другите
- Време
30 мин
Големина на групата
4-12
Подготовка
• Одберете слика од веник која имаа интересно/разновидно/впечатливо лице
• Исечете слика и поставете ја на врвот на голем лист така да под него остане голем простор
• Обезбедете за секој по едно пенкало
Упатство:
1.Побарајте од играчите да седнат во круг и дајте им по еден лист
2.Побарајте од нив да ја погледнат сликата и да ги напишат првите впечатоци за личноста НА ДНОТО
НА СТРАНИЦАТА
3. Потоа нека го превиткаат долниот дел на листот и така ќе го скријат она што е напишано а потоа
тој лист дајте го на личноста до тебе
4.Кажете им на играчите да ја погледнат и другата слика и да го запишат својот прв впечаток на
дното на листот, одма на д превитканиот дел, а потота повторно да го завиткаат листотда не се гледа
она што напишале и да го дадат понатаму.
5.Повторете ја работата се додека не се направи цел круг.
6. Сега обвиткајте го листот и наредете ги ,, првите впечатоци,,
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Расправа и проценка
Поразговарајте за активностите и за тоа што се научиле:
• Како дејствуваше група?
• Какви изненадувања вас ве очекуваат?
• На која основа сте ги добиле вашите први впечатоци
• Опишете и разговарајте за примерите кога сте имаеле потполно погрешен прв впечаток.
• Што е резултат на активноста?
• Што сме откриле за себе од ова активност?
Совети за полесна работа
Пред почетокот проверете дали сите го разбрале упатсвата.Корисно е да покажете каде треба да
пишуваат и како да го превиткаат листот. Нека листот кружи по брзо. Не дозволувајте им на
учесниците да размислуваат долго. Барајте го нивниот пре впечаток. Избегнувајте слики на познати
личности. Пробајте да најдете што поразлични личности во возраста, културата, етничката
припадност итн.
Бидете потготвени за жестоки аргументи кој ќе бидат бранети со некој нови ставови. Во
зависнот од голенмината на групата, коментарите не мора секојаш да бидат единствени. Не
дозволуивајте учесниците да се критикуваат меѓу себе поради нивните ставови туку насочете ја
расправата на актуелниот коментар.
Вaрации
Алтернативен метод мкој е добар за употреба кај големите групи потребно е да се копираат
слики на голија за да се прикаже на графоскоп. Од учесниците побарајте да своите први впечатовци
да ги напишат на листот одбележани со броеви, соберете ги после секој круг и на крајот прочитајте
ги.
Предлози за понатамошна работа
Размислите за воведуванје на нови активности во група или организација која вас ќе ви
овозможи да раберете за различностите меѓу луѓето. Прво повикајте го спикерот, прикажете им
странски филм или одржете концерт со некоја музичка група од друга земја.

