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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: СОНИШТА

Една од особините која сите како луге ја имаме да сонуваме и да замислуваме подобра иднина .
Оваа активност го зајкнува осетот на еднаквост во групата низ размената на соништа и визи
Прашања кои се обработуваат
Eднаквост помеѓу различни култури и етнички потекла
Солидарност и осет за соработка во внатрешноста на групата

Цели:
- да се нагласи еднаквост во групата
- да се создаде солидарност ,осет за соработка и позитивна атмосвера во групата
- да се запознаат

Време:
1 час
Големина на групата:
Било која големина помегу 6-40
Подготовка:
Табла со хартија и комплет фломастери по работните групи

Упатство:
1.Начинот на организација на оваа активност ке зависи од големината на гупата.Ако е од средна
големина работете го методот молњи од мозокот . Ако е поголема ,поделете ги на помали групи
2.Кажете им на учесниците дека првите пет минути треба да ги искористат изразувајки ги своите
мислења за тоа како би сакале да изгледаат работите ви иднината – во поглед на фамилијата
работата хобито станот личниот развој човекови права итн.
3.Затоа се бара од учесниците да ги разменат своите соништа и желби да ги изнесат и причините за
верувањето во нив.Тие треба да напишит или да нацртаат , било какви претстави на лист хартија, на
пр. да имаш работа, патуваш,да имаш деца сопствена куќа итн.
4. Повикајте ја групата да ги покажат на сите своите цртежи или заклучоци .
5. Продолжете ја со прашањата , поединично или по групи , како да утврдите 3 конкретни работи кои
нив ги спречуваат да ги исполнат соите желби и три конкретни работи кои сите од групата можете
заедно да ги работите да ви биде барем нешто приближно до остварување на соништата.
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Расправа и проценка:
- Започнете така што од учесниците ке побарате да ви изнесат своето чувство кое го имало во текот
на оваа активност и прашајте дали се чуствувале убаво во неа.
Потоа поставете им ги прашањата :
-Дали неште изнанадило текот на активносте ?
-Дали мислите дека секој има право да ги оствари своите соништа?
-Дали мислите дека некој луге имаат повеке шанси да дојдат до тоа ?
-Кој се тие и зошто е тоа така?
-Како можете на практичен начин да ги подржите другите и вие да ги поминете препреките и да ги
остварите своите соништа ?

Совети за лесна работа:
Оваа активност може да биде добра подршка за групата и поединците затоа што овозможува да
се изразат за своите соништа и да одредат практични работи кои можат заеднички да ги направат .
Важно е да се нагласи колективниот пристап како би ги поедноставиле замерки од типот не знам
како да го направам или немам можности.
Активноста ке биде подобра ако визите се изразуваат на креативен начин . А ко групата има
потешкоти околу цртањето, може да се употреби техника колаж низ користење стари весници ,
ножиции и лепак.Алтернативно , можете да ги повикате учесниците да ја прикажат својата визија низ
кратка драма или скеч . Секој метот кој олеснува кретивно и спонтано изразување е препорачлив
како пишување и говорна комуникација.
Врските со расизам, се ксенофобилија и анти семитизам ке бидат полесни ако групата е мулти
културна . во спротивно,прашањата дали мислиш дека секој има право да ги оствари своите соништа?
Треба да се усмери кон дискусија и мисли во тој правец

