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Овој прирачник им е наменет на оние кои веруваат во
креативноста и во користењето на новите технологии, социјалните
мрежи, како потенцијал кој може да го придвижува општеството
во некакви позитивни насоки. Напишан е и за оние кои веруваат
во потенцијалот на младата генерација и кои веруваат дека со насочување на креативниот потенцијал кој го поседуваат младите,
низ добро обмислени и дефинирани методологии, може да се прават промени.
Центарот за изведувачки уметности Мултимедиа од
Скопје е организација која веќе 12-тина години заговара ваков тип
на промени, користејќи ги креативноста и уметноста и културата
како алатки за постигнување на предвидените цели.
Како дел од своите активности, ЦИУ Мултимедиа го реализираше проектот „Партиципацијата на младите од различно
етничко потекло во дебатата за човекови права, користејќи социјални медиуми“ кој има за цел да го зајакне учеството на младите
во меѓуетничкиот дијалог во училишната средина и да ги зголеми
граѓанската свест и почитувањето на човековите права меѓу младите луѓе во Македонија преку креативно користење на социјалните медиуми и новите технологии (Интернет, Фејсбук, Твитер,
MySpace, блогови итн.).
Прирачникот е резултат на овој проект и неговата цел е
да биде практичен водич на оние кои сакаат на креативен начин
да работат со младата генерација. Рамката на работа, како што е
опишана во оваа публикација, може да функционира како насока
за слични иницијативи. Но, таа не е нацрт-план, ниту концепт на
најдобра пракса, туку е само пример на еден од можните начини
на работа.
i
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Интенцијата на овој прирачник е да биде од корист и на
оние медијатори и лидери кои не беа дел од проектот, а работат со
младите низ Република Македонија, како и водич на партнерите,
општините, училиштата, донаторите, спонзорите и другите заинтересирани за концептот на креативни работилници и користењето на социјалните медиуми како алатки во дадениот процес.
Поради тоа, овој водич вклучува согледувања за ситуацијата во образованието во Република Македонија, можностите на
неформалното образование, можностите на социјалните медиуми,
како и практични примери за директна работа со младите, заедно
со примери на практични работилници, методологија и споделени
визии.
На крајот би сакала да се заблагодарам на тимот кој учествуваше во реализацијата на овој проект и тоа во Гостивар: г-а Блерита Мустафаи Мазлами, г-а Бранкица Симеска, и координаторката на овој прокет во Гостивар г-а Блерима Амети и во Тетово, г-а
Нуран Кадриу Џамбази, г-а Ана Блажева и координаторот г-дин
Шериф Мемеди.
И сосема на крај, би сакала посебно да се заблагодарам
на сите средношколци од Гостивар и од Тетово, што учествуваа во
реализазијата на овој проект.

Виолета Симјановска,

директорка на ЦИУ Мултимедиа

ii
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Вовед: Моќта на културата
Светот денес, главно, се карактеризира со: кризите, кои се
појавуваат на различни полиња (безбедност, економија, социјала
итн.), зголемената човечката мобилност забрзана со отворениот
глобален пазар и новите забрзани форми на комуникација кои доаѓаат како резултат на развојот на новите технологии. Социјалната
трансформација, во која се вклучени и образовната и културната,  
се случуваат со забрзано темпо што, пак, може да резултира со длабоки социјални последици во општествата како што е македонското, кое се обидува да се прилагоди на глобалните предизвици
однадвор, но и на предизвиците кои доаѓаат однатре.
Ранливоста на човештвото, како резултат на постоечките предизвици, како и несигурноста и стравот за иднината придонесуваат да се развие плодна почва за расизам, ксенофобија и
нетрпеливост, кршење на човековите права, што понекогаш есклаира и во конфликт. Во исто време, во природата на човекот е да
продолжи да се надева и да се стреми кон достоинство и подобра
иднина, како што е докажано од страна на најновите политички
случувања во Европа, во Северна Африка и на Блискиот Исток.
Во тој контекст, културниот, образовниот и, генерално, политичкиот дискурс, каде што културната разноликост е присутна и
„внатре“ и „надвор“, се менува и се појавува потреба од нова дебата
која ги повикува јавните политики на реобмислување. Всушност,
моќта на културата, разбрана во најширок контекст – со сета своја
разноликост – како предуслов за мир, извор за интелектуална, емоционална и духовна благосостојба и како ресурс за социо-економскиот развој и животната средина и одржливост, е поважна од кога
било. Не случајно на Милениумскиот самит на шефови на држави


Достапно на:  www.un.org/en/mdg/summit2010/Cached – Similar.


2_Simjanovska_m.indd 3

19.12.2012 7:19:50 Uhr

Виолета Симјановска

(Њујорк, септември 2010 година) беше јавно признаено значењето
на културата за развојот на човештвото и, особено, нејзиниот придонес за постигнување на Милениумските развојни цели.
Сепак, развојните интервенции ќе бидат возможни и ефикасни ако културата стане составен дел на сите јавни политики и
мерки, како што се образованието, хуманистичките и социјалните
науки, здравството, економијата, човековата средина и медиумите.
Овие развојни препораки, се разбира, треба да се контекстуализираат за секоја земја посебно и да се предложат посебни
стратешки ориентации кои ќе гарантираат нивна имплементација.

		
		

Нови ориентации во јавните политики:
врската помеѓу културната и
образовната политика

Политичката визија предложена погоре се заснова на неделивоста на културата и развојот или, попрецизно, на неделивоста на културните разлики, интеркултурниот дијалог и развојот.
Се бараат нови и креативни пристапи кон јавните политики и политичари кои ќе ги понесат прашањата за културата
и образованието во својата агенда покажувајќи, исто така, политичко водство во меѓукултурниот дијалог, одбегнувајќи го притоа
толкувањето на културната разновидност во смисла на демагошки
манипулации, што многу често се среќава на македонската политичка сцена.
Ваквиот нов пристап кон јавните политики бара: размислување надвор од познатите клишеа и евтините пазарења,
зајакнување и обмислување на меѓусекторскиот (меѓуминистерски) пристап и прифаќање на широк спектар на актери кои играат
улога во формирањето и во реализирањето на развојната агенда.
Додека улогата на државата се менува на глобално ниво, треба да
се преземат чекори во креирањето на поволна средина во секоја
држава, вклучувајќи ја и Македонија, каде сите засегнати страни,
вклучувајќи го и граѓанското општество, ќе можат да се вклучат
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целосно во процесот на креирање и реализирање на јавните политики како што се културната и образовната. Затоа е важно да
се воспостави дијалог со сите актери кои ќе разговараат за новите
форми на партнерства и мултисекторски пристапи, како што е, на
пример, културата и образованието.

		
		
		
		

Прашањето на мултикултурализмот и
културната разновидност во Македонија
и неговата импликација на креирањето
надлежности за нови модели на јавни
политики (културна и образовна)

Од моментот кога Македонија стана независна и суверена
држава, а особено по потпишувањето на Охридскиот договор во
2001 година, мултикултурализмот е наша реалност и бара прилично голема политичка и институционална посветеност. Меѓутоа, без
дефинирање на дискурсот на мултикултурализмот во Македонија
или на значењето на изградбата на мултикултурната држава, не може
да се дејствува ниту политички ниту институционално. Затоа, иако
декларативно прифатен од страна на политичките елити, па дури и
уставно поткрепен, мултикултурализмот во Македонија не е јасно
дефинирана политика, па оттука нема нормативно прецизна рамка.
Мултикултурниот модел кој Македонија се обидува да го изгради,
особено по 2001 година и потпишувањето на Охридскиот договор,
се соочува со проблеми уште на самиот почеток.
Овој модел значително се разликува од оној кој датира
од 1944 година кога АСНОМ за прв пат ја презентира Македонија
како независен ентитет. Потоа во 1991 година, откако стана независна држава, моделот прифатен од страна на суверена независна
Македонија како модел на држава – нација, што беше нормативно
опишан во Уставот, се базираше на идејата дека Македонија е земја
на Македонците и на сите малцинства кои живеат на нејзината територија. Најновите промени се случија во 2001 година, односно
кога мултикултурниот модел беше декларативно прифатен и кога
македонските елити се повлекоа од моделот нација – држава. Под
притисок на меѓународната заедница овој модел беше нормативно
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опишан во уставните амандмани каде е наведено дека Македонија
е земја на граѓаните на Република Македонија, на македонскиот
народ, како и на албанската, турската, влашката, ромската и бошњачката популација што живее во Република Македонија.
Оваа новоприфатена состојба во 2001  година, односно
мултикултурниот контекст, од една страна, се смета за „нужно зло“
од страна на повеќето Македонци, а, од друга страна, како „победа“ од страна на повеќето Албанци кои живеат во Македонија. За
жал, досега ниту една политичка опција во Македонија нема покажано политичка волја и зрелост за овој модел да стане можност за
праведност или за градење на некои нови концепти засновани на
меѓукултурен дијалог, културен диверзитет и социјална кохезија.
Ова може да биде разбирливо, до одреден момент, поради ситуацијата со македонскиот национален идентитет, кој сè
уште не е признат во соседството: Грција го негира името на државата и името на народот, со што значително се комплицираат ЕУ
и НАТО интеграциите на Република Македонија; Бугарите не го
признаваат јазикот како специфика на Македонците; Српската
православна црква не ја признава автокефалноста на Македонската православна црква, па сето ова заедно создава силно чувство
на фрустрација. Затоа, професорот Бранислав Саркањац, нагласува дека „мултикултурализмот без признати идентитети е фарса“.
(Додовски, 2005)
Многу теоретичари и експерти од Македонија се скептици за овој модел на мултикултурализам, особено во однос на Охридскиот договор како основа за негова изградба. Некои од нив
сметаат дека овој договор го дислоцира унапредувањето на правата на поединецот кон обезбедување на правата на заедниците, но
само на оние кои се квантитативно поголема група. Овој колективистички пристап, по неколку години спроведување на Рамковниот договор, резултираше со неколку проблеми со кои Македонија
се соочува: неефикасна администрација (произлезена од прекумерниот број на административни вработувања не врз основа на
квалитет, туку врз основа на етничко потекло – паралелна на онаа
на политичките партиски членови), воспоставување паралелни
институции или паралелни системи во рамките на институциите
(на пример, во образованието: некои училишта се поделени и има
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ат и македонски и албански директор, иако станува збор за истата
институција и за споделување на истиот простор), како и зголемување на нетолеранцијата и недовербата меѓу етничките групи
(особено меѓу македонската и албанската).
Овие примери не водат кон градење на мултикултурализмот како систем, туку кон етнички плурализам, што постепено
може да доведе до сегрегација.
Сите овие проблеми и дилеми нè доведуваат до клучното
прашање: Што се сфаќа како мултикултурализам во Македонија?
Дали е тоа живописниот приказ на различни салати уредно ставени во еден сад, а разделени една од друга? (американски пример во
мултикултурно образование) Или тоа е нешто друго?
Одговорот на ова прашање останува да биде нејасен поради една причина: отсуство на теоретски дебати, академски истражувања и креација на концепти. И повторно, концептот во Македонија, поедноставен од Саркањац, е „модел донесен однадвор,
без теорија внатре“, (ibid.) што е прилично лоша комбинација во
однос на разбирањето на самиот концепт, дефинирањето на дискурсот, проследено со политичка и институционална акција. Сепак, и извонредните теоретски концепти за либерализмот или за
мултикултурализмот не гарантираат нивна успешна реализација.
Жарко Пуховски во една дискусија истакнува дека мултикултурализмот како модел во Македонија е добар трик да се „прошверцува“ либерализмот во општество кое се наоѓа во транзиција. Либералната теорија понекогаш нема сензибилитет во однос на локалните специфики, особено кога се во прашање радикално различни
општества.
Според Весна Ѓукиќ, мултикултурализмот, како културен
плурализам на современите општества или како јавна политика,
главно, се стреми кон еднакви ко-постоечки култури, што е тешко
да се оствари поради доминантните постоечки култури. (Ђукић,
2005) Истиот автор нагласува дека овие концепти на мултикултурализам и, можеби, интеркултуралноста како концепт, треба да се
контекстуализираат од теоријата во практични и секојдневни активности.
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Може да се заклучи дека овој мултикултурен модел, прифатен во Македонија во 2001  година, не е целосно дефиниран, а
со тоа се остава прилично голем простор за манипулација, што во
себе содржи ризик од општествена сегрегација, но, во исто време,
содржи и потенцијал што може да се развие во еден нов концепт
кој ќе го движи општеството во позитивна насока.
Затоа, потребно е повторно да се промисли концептот,
или моделот, кој би се базирал на сериозни анализи и истражувања, концепт кој ќе понуди решенија за моменталната ситуација
на Македонија кон создавање на интеркултурна динамика, зголемена вклученост на граѓаните во сите општествени процеси, со
прецизно дефинирани институционални и политички активности
(активности кои ќе создадат заеднички вредности).

Меѓусекторски однос – образование + култура
Старата и долготрајната секторска поделба во различни
области на социјалната структура во Македонија (и во сите поранешни југословенски земји) создаде структура и навики кои кореспондираат повеќе со самите себе отколку со околината, а и не се
прилагодени на промени. Оваа инертна структура во голема мера
го блокира интердисциплинарниот концепт за развој во сите струки, иако истите струки носат дел од одговорноста поради недостаток на интерес за промени. Експертската јавност која припаѓа
на различни сектори често се гледа со потценување или, пак, кога
надлежност на секторот во сопствената област е да развие дискусија, многу мал простор останува за тоа.
Планирањето на развојот на културата и образованието е
еден од најважните инструменти со кои се утврдуваат јавните политики и нивната основна цел би требало да биде развојот. „Културен развој, како општосоцијална категорија, се смета еден процес
на развој во сите области на човековиот живот.“ (Драгичевиќ-Шешиќ и Стојковиќ, 2003)
Културниот развој во глобални рамки е процес кој вклучува хомогенизација или тенденција да се балансира начинот на
кој живеат луѓето низ целиот свет. Тоа, исто така, вклучува созда
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вање на заеднички вредности. Овој процес укажува на потребата
за интердисциплинарен пристап. Концептот на интердисциплинарен пристап во креирањето на јавните политики ги поврзува културата и другите полиња, како образованието, и креира динамичен
процес во кој се создаваат силни врски на едни со други. Поврзувањето на културата, особено во образованието, е еден од предусловите за создавање на одржлива културна политика.
Образованието е многу важен сегмент во креирањето на
културната политика која не треба да се остави за разгледување
само во рамките на образовниот сегмент. Подготовката на граѓаните да бидат вклучени во сите аспекти на својата култура (творец,
потрошувач, активен или пасивен учесник) е, помалку или повеќе,
подеднакво важно како и добивањето знаења и вештини потребни
за работните активности.
Кога зборуваме за образованието и културата, и во двата
сегменти треба да се земат предвид: едукацијата на граѓаните кои
директно учествуваат во културниот живот, односно оние кои ќе
го реализираат својот професионален живот на полето на културата; додека вториот дел се однесува на јавното образование кое
ќе му овозможи на граѓанинот целосно учество во јавниот живот.
Еден од клучните елементи на односот образование – култура е
наставата на граѓаните за нивните можности, особено оние кои се
чувствуваат исклучени од остатокот на општеството. Користењето на образованието за култура како дел од теоретските програми може да произведе значително влијание. Тоа ќе понуди помош
за вклучување на сите граѓани во општеството и може да понуди
важни односи во заедницата меѓу мнозинството и малцинските
групи.
Затоа, градењето на културната политика треба да биде
тесно поврзано со градењето на образовната политика.

Интеркултурни вештини и компетенции
Човечките ресурси се потребни за да се спроведе кој било
концепт или модел на јавна политика. Но, со зголемувањето на
квантитетот на човечките ресурси не се зголемува и квалитетот.
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Пример за тоа е македонската јавна администрација каде квалитетот е занемарен, па така дополнително треба да се размислува
за градење на капацитети и вештини на човечките ресурси кои
треба да ги имплементираат иновативните јавни политики. Интеркултурната компетентност, по дефиниција, е збир на когнитивни, афективни однесувања и вештини и карактеристики кои ја
поддржуваат ефикасната и соодветната интеракција во различни
културни контексти.
Интеркултурната компетентност обезбедува сеопфатна
перспектива за заедничко функционирање на различни културни
концепти. Филозофот Максин (1988) нè повика сите да го признаеме нашето место во „свет во кој би живееле во заедништво со
другите“. Само преку интеркултурна динамика може да се види раскрсницата меѓу различни културни контексти, признавајќи дека, на
пример, Албанците и Македонците можат многу да придонесат во
домашниот дијалог за културите, етничката припадност и полот.
Понатаму, сензибилизирани и одговорни влади им овозможуваат и им помагаат на своите граѓани да ги согледаат, а и да
ги прифатат различните вредности, верувања и однесувања, без
оглед на тоа дали културните разлики се глобални или локални.
Ние можеме, но и мораме внимателно да изградиме комплексна
повеќеслојна и контекстуализирана рамка, која се заснова на почитување и толеранција кон другоста. Во оваа смисла, Македонија
треба итно да почне со градење на капацитетите на човечките ресурси на сите јавни полиња, почнувајќи од администрацијата, образованието, преку културниот и социјалниот сектор, вклучувајќи
здравје, безбедност (полицијата) и меѓународната презентација.
Човечките ресурси кои ќе имаат интеркултурни вештини
и компетенции ќе бидат потребни со цел да се постигне преструктуирање на животниот стандард, како и менување на дискурсот
или перцепцијата кон другите. И токму во оваа транзиција на дискурси, културата и образованието можат да дејствуваат како посредници.

10

2_Simjanovska_m.indd 10

19.12.2012 7:19:53 Uhr

Културната разноликост и интеркултурниот дијалог

Заклучок
Размислувајќи од позиција на граѓанин на Република Македонија, за целата комплексност и предизвиците со кои се соочува оваа земја, авторот на текстот чувствува за потребно да истакне
неколку сегменти кои ги тангираат прашањата на мултикултурноста, интеркултурноста, образованието и културата, а во кои е
потребна ургентна интервенција:
– промовирање на меѓукултурниот дијалог и културната
разноликост како концепти на живеење;
– имплементирање на образованието за човекови права,
но не само на декларативна основа, туку тоа да стане реалност;
– образование во однос на културното наследство на сите
култури кои живеат во Македонија;
– поддршка на јазичната разновидност во образованието,
вклучувајќи го и образованието на мајчин јазик за сите граѓани;
– креирање на курикулум кој ќе обезбеди мултиперспективност во наставата по историја;
– поддршка и валоризација на локални знаења и практики и педагогии на сите нивоа (формално и неформално, вклучувајќи млади и возрасни);
– промовирање на образование за одржлив развој;
– искористување на ИКТ во рамките на стекнување на
знаењата (формално и неформално образование) и обезбедување
на синергија меѓу традиционалните начини на комуникација и новите форми на социјални мрежи;
– воведување на интеркултурна компетентност, „културна“ писменост, како и медиумска писменост како дел од образовниот процес.
Можеби како утеха ќе послужи фактот дека и другите
имаат проблеми, дури и оние за кои се мисли дека истите ги надминале. Но, мора да се каже дека никаква лежерност не смее веќе
да се дозволи, знаејќи дека Македонија не може да позајми некои
решенија или солуции од друго место, без претходна контекстуализација, што би значело одење низ сериозен процес на реобмислување на концепти и практики на сегашноста и внимателно
планирање на иднината. На крајот на краиштата, сето ова ни помага да осознаеме дека ние самите сме тие што треба да работиме
11
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на изнаоѓање на решенијата за нашите проблеми. Ова се само размисли за насоките за изнаоѓање на тие позитивни перспктиви на
нашето општество.
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Вовед
Со ширењето на комуникациите во современиот глобален свет со енормна брзина се менуваат и карактерот и суштината
на етничките и националните идентитети. Современите процеси
на глобализација, миграција, емиграција, хибридизација, процесот на европските интеграции и сите видови на допирања, мешање
или исклучување на различните култури, ја нагласуваат потребата
за размислување околу мултикултурализмот како идеја или идеал за складен соживот на различни културни и етнички групи во
рамките на плуралистичкото општество. Канадскиот теоретичар и
професор Вил Кимлицка, централна фигура во теоријата на либералниот мултикултурализам и најистакнат застапувач на културните групни права, за влијанието на глобализацијата врз појавата
на мултикултурализмот истакнува дека „глобализацијата направи
митот за една културна хомогена држава да стане уште понереален
и го принуди мнозинството во секоја држава да стане поотворено
за плурализам и разновидност“. (Кимлицка, 2004: 23) Потпирајќи
се на ставовите на Кимлицка, во коавторство со Магда Опалски,
Томислав Жигманов го одреди мултикултурализмот како: „севкупност на напорите на државните или политичките власти на планот
на признавање на идентитетите на етно-националните групи во
сферите на јавноста, како и за различните активности за прилагодување на постоечките културни разлики во дадено општество“.
(Тодоровић, 2007: 42)
Мултикултурното општество тешко може да ги игнорира
барањата на различноста, зашто „другоста“ ниту може да се избрише од реалноста ниту, пак, може да се потисне без одреден степен
на присила, а често дури ни тогаш. Проблемите на мултикултурализмот во една држава или регион се одразуваат на глобалниот
17
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развој на општеството и ја обликуваат современата глобална социјална и политичка свест.
Мултикултурниот либерален модел на Вил Кимлицка
означува институционално издвојување на културните заедници
во рамките на една политичка заедница заради зачувување и заштита на нивниот посебен идентитет и тој досега најдобро ги поднесува тестовите на мултикултурното секојдневие. Кимлицка го
нуди либерално-демократскиот концепт на етнокултурна правда
критикувајќи ги класичниот политички либерален модел и етнокултурната неутралност присутни, пред сè, во политиката на САД
при справувањето со етнокултурната хетерогеност. Кимлицка се
залага за заштитување на културите на заедниците, а не за заштитување на заедниците. Либерално-демократскиот модел на етнокултурна правда вклучува издвоен простор за малцинствата во
услови на порамномерна поделба на јавниот простор во општеството и е базиран на интеграција на малцинствата во доволно широка поставена социетална култура. Социеталната култура, како
територијална концентрирана култура втемелена во заедничкиот
јазик што се користи во широкиот спектар на социетални институции, „им обезбедува на членовите на групата различни начини
на живот во рамките на богати и различни активности, вклучувајќи го социјалниот, образовниот, религискиот, рекреативниот и
економскиот живот при што се опфаќа јавната и приватната сфера.“ (Кимлицка, 2004: 89)
Остварувањето на мултикултурната интеграција во општеството не е можно без интегрирање на пристапот за почитување
на човековите права и прифаќање на културната разноликост во
образовните содржини и практики.

		
		

Курентните состојби во образованието во
Македонија: проблеми, предизвици и 		
нормативна поставеност

Во Република Македонија во особено голема мера е присутен патријархалниот концепт, односно стереотипите и предра

Карактеристичен за системите во коишто машкиот авторитет ги
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судите значајно влијаат врз функционирањето на општествените
механизми и стандардите на културно различје и родова еднаквост засновани на принципите на човековите права и социјалната
правда. Возрасните, децата и младите ја перципираат „другоста“
во етничка, родова, религиозна и културна смисла стереотипизирано, што генерира дискриминација преку нејзините многубројни
манифестации. (Најчевска и Тодоровски, 2009) Во катарзичниот
тренд на нашата мултиетничка реалност низ којшто минува нашето општество, еден од најважните предуслови за надминување на
тешкотиите со кои се соочуваме е промоција на идејата за почитување на човековите права, културна еднаквост, недискриминација
во системот на образованието и образовните содржини и мултикултурната интеграција во образованието. Принципот дека човечките суштества се еднакви и дека имаат еднакви права е јадро на
концептот за човековите права и основни слободи, но и негов постојан стремеж и предизвик. Принципот на недискриминација се
провлекува како константа низ целокупната меѓународна регулатива. Во теоријата, за најшироко сфаќање на терминот дискриминација станува збор кога властите, институциите или поединците
ги третираат луѓето различно врз основа на некои нивни лични
карактеристики, што во најголема мера се должи на стереотипите
и предрасудите. Стереотипите и предрасудите се најчеста причина за неприфаќање на „другоста“ и на одбивање или негирање на
нивните вредносни системи, затоа и реакцијата манифестирана
преку одбивање врз основа на стереотипите и предрасудите често
се нарекува „предрасуда во акција“, што резултира со дискриминација, преку нејзините многубројни манифестации – ксенофобија,
расизам, сексизам и сроден вид нетолеранција. (Најчевска и Тодоровски, 2009)
Во услови кога Македонија е во потрага по создавање и
практикување на модалитети на применлива и одржлива политика
на културната разноликост, прашањето за почитување на човековите права, третманот на „другоста“ и „различноста“ се наметнуваат како приоритетни. Во системот на образованието во нашата
репресира жените преку низот на социјални, политички и економски
институции. Оттука патријархалниот концепт преовладува како круцијален термин во современиот феминизам, како термин којшто комплетно ги објаснува репресивните односи што влијаат врз жените.
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држава, моделот на паралелизам и поделеност е попрефериран отколку моделот на интеграција кога се споделува физичкиот простор
помеѓу учениците во училиштето и кога се работи за вклучување
во заеднички активности. Во добар дел од основните училишта со
повеќе наставни јазици, воннаставните и вонучилишните активности се организираат сепарирано, според јазикот на наставата.
Дистинкцијата „ние“ наспроти „тие“ е остра и јасна. (ibid.)
Владините програми и правната рамка промовираат
меѓуетничка комуникација и соработка. Законските одредби ја
забрануваат дискриминацијата, но не ги промовираат принципите на недискриминација. Примената на принципите на респект и
толеранција во нормативната рамка е сведена на овозможувањето
да се користат јазиците на етнички заедници во државата. Исто
така, во нормативната рамка се спомнати одредени вредности во
духот на меѓусебното почитување, меѓутоа без наведена обврска
за имплементирање на овие вредности во образовниот систем и
механизми за стимулирање и санкционирање на непочитувањето
на овие принципи. Оттаму, препораката (ibid.) во легислативата
на национално ниво и на ниво на училиште да се внесат конкретни стратегии и механизми преку кои ќе се обезбеди: 1) инкорпорирање одредби во законите со кои ќе се утврдат механизми за
промовирање на принципите на почитување,толеранција и прифаќање во училиштата; 2) помош и поддршка од надлежните образовни институции (Бирото за развој на образованието, Центарот
за стручно образование и обука и Државниот просветен инспекторат) со цел да се осигура примена на механизмите; 3) документите
на училиштата (статути, визијата и мисијата и годишни програми за работа на училиштето) и 4) училишната иконографија, задолжително да вклучат воспоставување механизми и стратегии за
Во основните училишта има повеќе заеднички активности и споделување на заеднички простор отколку во средните. Кога има организирани заеднички активности, тие вклучуваат мал број селектирани
деца и најчесто се повремени и краткорочни, иницирани и реализирани,
главно, од надворешни организации. Учениците што биле вклучени во
организирани заеднички активности имаат позитивни искуства, но,
општо речено, мал број од учениците посакуваат заеднички активности.
(Преземено од Петроска-Бешка, Најчевска, Кениг, Балажи и Томовска,
2009: 116.)
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промовирање на почитување, толеранција и прифаќање и мерки
во случај на непочитување на истите.
Наодите на истражувањето на тимот на УНИЦЕФ се дека
во училиштата се користат најразлични стратегии за да се оневозможат директни контакти меѓу учениците со различно етничко/
културно потекло, преку временско или просторно дистанцирање
на учениците по етничка линија. (ibid.) Причината за тоа е да се
одбегне меѓуетничко насилство, од психолошко до физичко, иако
често се наведуваат и други изговори, како на пр. просторните услови или наследената состојба. Иако на декларативно ниво постои
соработка меѓу наставниците од различните етнички заедници,
таа најчесто се однесува на извршување на училишните обврски, а
многу помалку е иницирана од потребата за професионална соработка, којашто е површна и без вистинска интеракција. Училиштата не располагаат и со капацитети за конструктивно разрешување
на конфликтите, односно со ефикасни механизми на комуникација
и координација за засилување на демократска партиципација и
разрешување конфликти во училиштата и општините. Кога конфликтите се случуваат меѓу учениците припадници на различни етникуми, главно, се игнорираат или попатно се спомнуваат, за да се
спречи каква било негативна интеретничка конотација и евентуална политичка и медиумска манипулација. Не следејќи го етничкиот состав на училиштата кај стручните служби кои имаат слаб
капацитет за справување со конфликти, кај учениците се генерира
чувство на неправедност и недоверба кога не можат да побараат
помош на својот мајчин јазик. Не се ретки појавите на засилување
на меѓуетничката нетолеранција и поради стереотипните погледи
на наставниците и родителите кои „другите“ ги перципираат како
„насилници“ или „провокатори“ испраќајќи порака до учениците
за воздржување од комуникацијата за заштита од „другите“. (ibid.)
Учениците, пак, напротив, заинтересирано учествуваат во инцидентните (главно, проектни) воннаставни активности, со перманентно растечки тренд на љубопитност за социјализација и учење
за „другите“ култури и традиции.
Овој искуствен наод е резултат и на опсервациите, анкетите и интервјуата при имплементацијата на бројни проекти за унапредување
на меѓукултурните односи, реализирани од страна на МЦГО.
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Во постоечкиот паралелен систем на образование во
Република Македонија, учениците не ги познаваат културите на
различните етнички заедници присутни во државата. Отпорот на
родителите кон меѓуетничката интеграција во образованието е изразен, недостатокот од соработка меѓу наставниците по различни
наставни јазици е изразен. Новите наставни програми во основното образование вклучуваат образовни цели кои промовираат
мултикултурализам и почитување на етничките разлики (особено кога се работи за Образованието за животни вештини во основното и во средното образование). Меѓутоа, најпроблематични
се некои тековни наставни програми во основното и во средното
образование, кои иако нудат содржини за „другите“, не поставуваат експлицитни наставни цели ниту, пак, нудат методи и активности за наставниците преку кои би се обезбедило задолжително
изучување на содржини за културата на нашите различни етнички
заедници, за културната разноликост, за третманот на „другоста“
и/или за прашањето за почитување на човековите права.
Во добар дел од основните и средните училишта со повеќе наставни јазици, воннаставните и вонучилишните активности се организираат одделно според јазикот на наставата. Постојат
и училишта кои поделбата според јазикот на наставата ја вовеле во
последните 5-10 години. Изразено високо ниво на оптовареност
со негативни етнички стереотипи и предрасуди за „другиот“ е забележано и кај учениците Македонци и кај учениците Албанци.
Одредени наоди покажуваат дека поголемите ученици Македонци перципираат позачестени форми на насилство и се чувствуваат
позагрозени од „другите“ во споредба со нивните врсници Албанци. Поизразена осетливост за насилство имаат и наставниците и
родителите Македонци споредено со наставниците и родителите
Албанци. Македонците се убедени дека степенот на насилство сега
е повисок отколку што бил порано. Одговорноста за постоечката ситуација во училиштата возрасните Македонци и Албанци ја
припишуваат, главно, на политичките влијанија, но многу малку
на себеси. (Петроска-Бешка, Најчевска, Кениг, Балажи и Томовска, 2009: 8)
Раководството и наставниот кадар во училиштата не рас

Во коишто се спроведоа промени почнувајќи од 2007 година.
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полагаат со капацитети за конструктивно разрешување на конфликтите што се случуваат меѓу учениците кои припаѓаат на двата
различни етникуми. Во настојувањата да се одбегне идентификувањето на етничката димензија на конфликтите, тие се најчесто
игнорирани или површно адресирани со цел да не се истакнат во
јавноста и да не станат тема на медиумска и политичка манипулација. И наставниците и родителите имаат удел во меѓуетничката
нетолеранција со засилување на перцепциите и стереотипите за
Албанците како насилници, а за Македонците како провокатори,
испраќајќи им ја непосредно или посредно пораката на своите деца
(учениците) за апстиненција од меѓусебна комуникација, за превенирање на евентуален конфликт со „различниот“ и „другиот“.
Отсуствува осетот за самокритичност на сопствениот удел во постоечката состојба во меѓуетничките односи во и вон училиштето.
Припадникот на другата етничката зедница се смета за виновен,
независно дали се работи за наставници, родители, ученици. Во
опишаната констелација, учениците скоро никогаш не учествуваат
во донесувањето на одлуките што се однесуваат на нивните активности или проблеми во училиштето. Тоа значи дека тие не учествуваат во дискусии за заедничките воннаставни и вонучилишни
активости, за прашањата што се однесуваат на нивната заемна
интеракција, почитувањето на човековите права и остварувањето на мултикултурниот соживот. Иако во поголем број училишта
постојат ученички заедници, нивната улога и функција е маргинална, главно, поради ниското ниво на свесност на наставниците,
родителите и учениците за значењето на потребата од демократска
партиципација на учениците. Состојбата со родителските совети
е речиси идентична. Тие, главно, не учествуваат во донесувањето
на одлуките во процесот на решавање на проблемите што се однесуваат на меѓуетничките односи на нивните деца во училиштето.
Тие се најчесто активни во услови кога се принудени да се вклучат
бидејќи конфликтните ситуации достигнале степен на ескалација
и кога се нужни итни одлуки за етничко подвојување, но не и за
мултикултурна соработка и соживот.
Што се однесува до трендот на етничка поделба во училиштата и неговите ефекти врз меѓуетничката комуникација и
соработка во рамките на училиштето, во средните училишта се
зголемува бројот на ученици Албанци и паралелки на албански
јазик. Како последица на тоа од едно средно училиште во Стру23
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га се формирани две (гимназија и стручно училиште) и во двете
сега има повеќе паралелки со настава на албански јазик. Гимназијата во Куманово до 2010 год. Работеше како еден ентитет, а сега
функционира како два јазично дефинирани ентитети – гимназии
(„Гоце Делчев“ и „Сами Фрашери“). Физичкото одвојување во овие
два објекти се доживеа како „солидна“ превенција од меѓуетнички конфликти меѓу учениците, кои порано биле многу застапени.
Во Струга одвојувањето на учениците Македонци и Албанци и во
гимназијата и во стручното училиште е постигнато со физичка поделба во посебни делови од зградите. Во двете училишта смените
се етнички мешани, а во стручното училиште се води сметка да се
комбинираат струките со јазикот на наставата.

		
		

Нови перспективи за образовниот систем во
Македонија: мултикултурен концепт на
образование

Мултикултурното образование опфаќа интеграција на
најразлични програми и практики што тежнеат кон образовна
еднаквост и рамноправност помеѓу етничките, јазичните, религиозните и родовите групи, луѓето со пречки во развојот и оние со
посебна дарба и талент. Ова широко и сеопфатно разбирање на
мултикултурното образование се разликува од ограничениот концепт на мултикултурно образование кое се перципира само како
реформа на курикулумот. Неслучајно авторите – сопружниците
Џејмс А. Бенкс и Чери. А. М. Бенкс истакнуваат дека „секоја значајна променлива вредност во училиштето (културата, курикулумот,
учебниците, прирачниците, ставовите и верувањата на образовниот кадар) треба да се менува на начин што овозможува училиштето
да промовира образовна еднаквост за сите ученици – припадници
на различните групи.“ (Banks & Banks McGee, 2007: 7)
Мултикултурниот карактер на образованието влијае врз
градењето на меѓусебната доверба, толеранцијата и соживотот помеѓу припадниците на различни културни групи во диверзитетното општество. Според идејата на мултикултурното образование
сите ученици, без оглед на групите на кои им припаѓаат, а се поврзани со етничката припадност, јазикот, родот, религијата, расата,
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културата, општествената класа или посебноста, треба да имаат
образовна рамноправност во училиштата и еднакви можности за
постигнување на успех во училиштето и во заедницата. Поаѓајќи
од главната цел на мултикултурното образование да им помогне
на децата и младите да ги унапредуваат знаењата, ставовите и вештините неопходни за функционирање во своите микрокултури, во
макрокултурата, со другите микрокултури и со глобалната заедница заснована врз демократски принципи, мултикултурното образование училиштето го перципира како општествен систем составен
од силно поврзани делови и варијабли. За да се постигне образовна
рамноправност, сите главни компоненти на училиштето треба да
претрпат суштински промени. Фокусот само на една од варијаблите во училиштето, како што е формализираниот (пропишаниот)
курикулум, не овозможува имплементација на мултикултурното
образование, коешто е континуиран процес зашто поставените и
идеализираните цели (како што се образовната рамноправност и
искоренувањето на сите форми на дискриминација) никогаш не
можат да бидат целосно остварени во човековото општество.
Во фокусот на евентуална реформа за мултикултурна
интеграција во образованието треба да се постави целокупниот училиштен систем како културен амбиент составен од повеќе
главни варијабли и фактори (училишната култура, принципите и
политиката на училиштето, пропишаниот курикулум и програмата на училиштето за работа во училиштето и соработка на
училиштето со локалната и пошироката заедница) за да се иницираат промени во секој од нив во насока на создавање и одржување на ефкасен мултикултурен училиштен амбиент. На тој начин,
училиштето би претставувало општествен систем во кој се одвива
динамична интеракција во меѓусебните односи за наставниците и
учениците да усогласуваат некои од гледиштата, перспективите и
етосот.
Пристапот делување на училиштето во целина би бил
широко применлив за успешно спроведување на меѓуетничка и
меѓукултурна интеграција во условите на нашето образование во
Република Македонија. Овој пристап подразбира дека во унапредувањето на меѓуетничката интеграција во образованието учествуваат сите членови на училишната заедница – раководниот кадар,
наставниците, учениците, родителите и училишниот одбор. Уна25
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предувањето се одвива во рамките на наставниот план и програмите и во севкупната ученичка средина.
Постигнувањето и одржувањето на меѓуетничка интеграција во образованието е комплексен, динамичен и долготраен
процес. Во настојувањата да се спроведе меѓуетничка интеграција
во образованието на Република Македонија, Агенцијата на САД за
меѓународен развој – УСАИД го финансира и поддржува четиригодишниот Проект за меѓуетничка интеграција во образованието
(ПМИО), поттикнувајќи го градењето на свесност преку обезбедување разновидни обуки, техничка помош и стимул за училишните
одбори, директорите на училиштата, наставниците и вработените
во општините – одговорни за образованието. Примарни целни групи во проектните активности се сите основните и средни училишта во Република Македонија, вклучувајќи ги учениците, наставниците, членовите на училишните одбори, родителите и локалните
заедници. Проектот се реализира во партнерство со Владата на
Република Македонија (Министерство за образование и наука и
општините) и со клучните образовни институции во државата,
како и преку партнерство со повеќе локални организации. Имплементатор на проектот е Македонскиот центар за граѓанско образование – МЦГО. Реализацијата на проектот се спроведува преку
четири комплементарни компоненти: 1) информирање на јавноста
и заедниците, со цел да се подигне свесноста и разбирањето за значењето на етничката интеграција и зошто таа е од витално значење
за идната стабилност на Македонија; 2) оспособување на наставниците, раководството и управата во училиштата и вработените
во општините – одговорни за образованието, со цел развивање
способности кај наставниците, училишното раководство, членовите на училишните одбори, родителите и вработените во општините – одговорни за образованието што се потребни за ефикасно
спроведување на активностите за успешно интегрирање на образованието во нивните училишта; 3) модел училишта, со цел да се
обезбедат разновидни интервенции во неколку избрани училишта
коишто можат да служат како модели за интегрирани училишта за
целата земја и 4) обезбедување стимул за училиштата и за локалните заедници со цел да се користат реновирањата на училиштата
како стимул за спроведување на активностите во другите компоненти и да се создава подобра средина за учење во училиштата
преку тесна соработка со секторот на МОН за капитални инвес26
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тиции. Инвестициите за реновирање на училиштата се обезбедени
од Европската комисија на американската војска (EUCOM). Специфичноста на овој проект е овозможувањето процес на интеракција и соработка помеѓу сите чинители во училишната заедница,
што се очекува да придонесе за поуспешно креирање на стратегија
за вградување на иновативните практики на меѓуетничка интеграција во образованието. На тој начин ќе се поттикне и широко јавно разбирање кај сите граѓани за придобивките што произлегуваат
од меѓуетничкиот интегриран образовен систем. Се очекува овој
проект да креира општествено, политичко и економско опкружување неопходно за Република Македонија во постигнувањето на
одржлива меѓуетничка интеграција во образованието, во сите образовни институции и, конечно, во целото општество.
Широкиот концепт на мултикултурното образование опфаќа неколку различни и важни димензии коишто наставниците
и учениците би можеле да ги користат како насоки во спроведувањето на училишните реформи за имплементација на мултикултурното образование. Овие димензии се: содржинска интеграција,
процес на градење знаења, намалување на стереотипите и предрасудите, педагогија на непристрасност и зајакнување на училишната култура и на општествената структура.
– Содржинска интеграција – претставува интеграцијата
на содржината што се занимава со степенот до којшто наставниците користат различни содржини од различните култури во наставата.
– Градење на знаења – се однесува на наставниците кои
треба да им помогнат на учениците да истражуваат, да разберат и
да определат како имплицитните културни премиси, критериуми,
перспективи и предрасуди во некоја дисциплина влијаат на начинот на којшто се гради знаењето.
– Намалување на стереотипите и предрасудите – може
да се оствари преку содржини и активности што се користат за да
им се помогне на учениците да градат позитивни ставови кон различните родови, етнички, расни, и културни групи.
Стереотипите и предрасудите се формираат и одржуваат
под силно влијание на семејството, училиштето, врсниците и медиумите. Училиштето е креатор на општеството – во него влегува27
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ат деца, од него излегуваат возрасни граѓани. Се разбира дека очекуваме да формираме граѓани кои ќе знаат да живеат интегрирани
во нашето мултикултурно општество, па оттаму настојуваме да го
претвориме училиштето, односно образованието во институција
која „продуцира“ граѓани подготвени да живеат во вистинско мултикултурно општество. Во училиштето однесувањето на наставниците кои претставуваат модел на однесување за учениците, како
и наставните материјали имаат значајно влијание во стекнувањето
и одржувањето на стереотипите и предрасудите, како и врз интеракцијата меѓу идните граѓани – припадници на различните култури/етникуми што живеат во Република Македонија. Во услови
на постоечкиот етноцентричен пристап во наставните програми
и материјали, како и во присутниот паралелизам во образовниот
систем во Република Македонија, воннаставните и вонучилишните активности, како и неформалното образование заслужуваат
особено внимание во работата со учениците кон надминувањето
на закоравените стереотипи и предрасуди кон „другиот“ со кој сакаме да живеат во односи на соработка (наместо во компететивни
односи) во сите сфери на секојдневното живеење (во соседството,
за и на работните места, во политичкото дејствување).

За значењето на неформалното образование
Формалното образование најчесто и речиси секогаш доцни во примената на достигнувањата на техничко-технолошките
иновации. Присутноста на овој факт отвора простор за настап на
неформалното образование кое е комплементарно на формалното,
а не негова спротивност. Неформалното образование стана дел од
интернационалниот дискурс во образовната политика во доцните
1960-ти и раните 1970-ти години, во корелција со концептите за
доживотно учење. Неформалното образование ја потенцира важноста на образованието, учењето и обуките кои се спроведуваат во
и вон образовните институции. Фордхам (1993) истакнал четири
карактеристики на неформаното образование: релевантноста на
потребите на луѓето со пречки во развојот, грижата за посебни
категории на личности, фокусот на јасно дефинирани цели и флексибилноста во организацијата и методите. Во некои држави наместо терминот неформално образование се преферираат алтер28
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нативните термини, како на пример: образование во заедницата,
учење во заедницата и социјална педагогија. Идеите на УНЕСКО
за програмата за доживотно учење (како една од програмите во
рамките на неформалното образование) кулминираше во Учењето да се биде (Learning to Be ‘The Faure Report’, UNESCO 1972) што
стана главен концепт за оформување на неформалниот образовен
систем. (UNESCO, 1972: 182)
Неформалното образование претставува која било организирана образовна активност надвор од етаблираниот формален
систем, што се спроведува издвоено или како важен дел на некоја
поширока активност за да се постигне одредена цел со учењето.
Главно, дистинкцијата помеѓу формалното и неформалното образование е административна. Формалното образование се спроведува во училиштата и во институциите за обуки, додека неформалното се реализира со одредени групи во заедницата или во други организации, потоа, преку интеракции помеѓу ученици, млади,
пријатели, семејства и колеги. Спектарот на иницијативи и програми именувани како неформално образование содржи образовни активности за млади и возрасни, за деца на предучилишна возраст, политичко образование и различни видови на образование
поврзани со развојни иницијативи на здравствени, земјоделски и
други програми, кои е можно да се реализраат во рамките на јавни
и приватни стручни програми за обука. Особено се многубројни
програмите за неформално образование во подрачјето на здравството образование, руралниот развој и улогата на жената во развојот. Главно, програмите во неформалното образование можат да
се категоризираат во две пошироки подрачја – образовни програми и програми за воспитување. Овој вид на образование е широко
применлив за различни целни групи при што секој учи од секого
– преку живите интерактивни односи меѓу учесниците и едукаторите, преку акција, пракса, искуство и практична применливост
во секојдневниот живот. Квалитетно учење во рамките на неформалното образование е возможно кога се дефинирани: јасна рамка
во која ќе се спроведува, програма која е прилагодена на целната група, јасни цели, флексибилна програма, доброволно учество,
компетентен едукатор (фацилитатор), интерактивен однос помеѓу
обучувачот и учесниците, размена на искуства и вештини, и учење
преку пракса.
29
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Социјалните медиуми како моќна алатка во
делувањето на младите во вонучилишните
активности

Социјалните медиуми и мрежи кои се често присутна
активност во секојдневниот контекст пружаат можности за развивање и одржување на интерактивни односи и размена на идеи,
ставови и размислувања меѓу учениците и младите. Тие се издигнаа како исклучително наметнати од новата технологија со моќен
комуникациски и информациски канал преку кој особено младите креираат некаква содржина изразувајќи го ставот во форма на
статуси, постови, фотографии и видеа. Платформите како Фејсбук,
Твитер, Линкедлн, Гугл+ се предводници на социјалниот веб и постојано и агресивно воведуваат промени со цел да ги задоволат апетитите за информации и забава. Платформите стануваат магнети
за огромното мнозинство млади, припадници на различни етнички и културни групи, за кои е привлечно мотото „За да бидеш дел
од заедницата, мора активно да учествуваш во неа“. Социјалните
мрежи може да ги поделиме во неколку групи. Првата група би
била за општа намена (платформите спомнати претходно), но постојат и специјализирани, на пример, Фликер (за размена на фотографии), Аноби и Шелфари (за љубители на книги), Девојан арт (за
визуелна уметност), Фликстер (за филмофили, иако се чини дека
овој сајт не почна да функционира како претходно спомнатите)
итн. Социјалната мрежа Твитер, наменета за т.н. микроблогирање,
овозможува пишување кратки пораки т.н. твитери, преку кои најчесто се соопштуваат идеите и пораките. Според една анализа
(преземена од: http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter), Твитер е еден
од 15-те најпосетувани сајтови во светски рамки.
Социјалните мрежи содржат четирите главни компоненти: содржина, соработка, заедништво и колективна интелигенција. Сите четири компоненти упатуваат на широката можност за
пласирање на социјално-медиумска иницијатива за унапредување
на мултикултурниот соживот и интеграција во нашето општество. Исто така, социјалните мрежи претставуваат одлична можност за „ставање во погон“ на Контакт хипотезата на Олпорт (G.
W. Allport, 1954) меѓу младите за воспоставување на фреквентна
комуникација во размената на идеите за мултикултурниот соживот во нашата диверзитетна општествена реалност. Контакт хипо30
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тезата на Олпорт содржи корисни насоки за поддршка на учениците и младите во градењето позитивни меѓукултурни ставови и
постапки во ситуации што овозможуваат контакти. Со сигурност
може да се тврди дека преку неформалното образование коешто
овозможува и непосредна и посредна комуникација и соработка
помеѓу учениците/младите можно е да се воспостават „контакти
меѓу групите кои ги подобруваат интер-групните односи кога се
исполнети следниве услови: 1) рамноправен статус – одбегнување
контакт ситуации во кои припадниците на едната група ќе се доживуваат себеси помалку вредни од припадниците на другата група; 2) соработка наместо натпревар – припадниците на различните
групи имаат заедничка посакувана цел чие остварување зависи од
нивната меѓусебна соработка; 3) санкции од овластените лица (во
наши услови: наставниците, директорот, стручните служби, владата, политичарите, судството) – отворено залагање и законски нормативи што се почитуваат од страна на авторитетите и 4) интерперсонални комуникации – кои се доволно чести, долги, блиски да
прераснат во меѓусебни односи преку кои учениците се запознаваат, а што имаат повеќе од формално значење.“ (ibid.)

Заклучоци и препораки
Долго време наназад се негувала мислата дека културите се остро разграничени, дистинктивни, релативно хомогени и
стабилни, а на светот се гледало како на архипелаг од култури, во
којшто секоја култура содржи своја внатрешна логика и сопствени
вредности коишто исклучиво можат да се разберат преку сопствените и единствените поими. Глобализацијата и демократизацијата на општествата ја наметнуваат и потребата од усогласување на
универзалноста на човековите права со разноличјето на културите. Оттаму, современите мултикултурни општества се принудени
да ги решаваат проблемите на културната хомогенизација и интеграција на различните културни групи во општеството. Сферата којашто значајно придонесува кон интеграцијата на различните културни групи во општеството е образованието, кое треба
да овозможува постојан развој на свеста на граѓаните за нивната
припадност на широката заедница. Тоа треба да овозможи припадниците на различните културни групи, односно припадниците на
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различен етникум, род, раса, религија, да ги негуваат и развиваат
културата, јазикот и идентитетот како карактеристика по којашто
се разликуваат од другите културни групи.
Република Македонија, како културен простор со изразен
диверзитет, се состои од повеќе етнички групи кои имаат посебни
културни идентитети. Низ целата позната историја на просторот
низ кој денес се простира нашата држава, паралелно опстојувале
различни групи. Континуираните доселувања и иселувања влијаеле врз промените на етничката структура во текот на времето при
што овие промени не ја доведувале во прашање нејзината сложеност. Меѓутоа, социјалната кохезија во периодот 1991-2001година,
како и периодот потоа, повеќе наликува на смеса од две дистинктивни супстанци – македонската и албанската. Покрај постоењето
на некои позитивни елементи во процесите на структурна интеграција, тие отсуствуваат во процесите на културна интеграција, а
ги има уште помалку во процесите на прифаќање на заедничките
вредности и интереси. Постоењето на изразени тенденции за затворање во национални и конфесионални рамки на политички,
образовен, демографски, стопански, комуникациско-информативен и брачен план, се јасни индикатори на меѓуетничка нетрпеливост и исклучивост. Ваквата состојба на паралелно постоење на
различни етнички и културни групи без уважување на односите
помеѓу културите на субнационално ниво упатува на плурално, но
не и на мултикултурно општество. Во овие услови, развивањето на
концептот на културна и образовна политика за унапредување на
почитувањето кон културниот диверзитет е единствениот модел
за градење на општество во кое се испреплетуваат различните култури. На учениците, на младите како идни професионалци и граѓани им се потребни знаења, вештини и вредности што ќе им овозможат да стапуваат во жива интеракција и да донесуваат одлуки
заедно со своите сограѓани од разни етнички и културни групи за
нивната заедничка егзистенција и соживот, потпирајќи се едни на
други преку соработка, но не и преку компетиција и конфликти.
Оттаму, препораката за корисноста на практикувањето
на формалното образование, за соработка и комуникација преку
социјалните мрежи меѓу младите, средношколците кои преку креирање и одржување на интерактивен веб имаат можност да ги промовираат своите позитивни одговори и ставови наспроти закора32

3_Tahir.indd 32

19.12.2012 7:40:15 Uhr

Предизвиците во образованието во Македонија

вените етнички стереотипи, предрасуди присутни во секоја сфера.
Со претходни обуки од подрачјето на човековите права и мултикултурното образование тие имаат можност да стекнат знаења за
потребата од коегзистенција на повеќе култури на еден простор
во којшто освен што го споделуваат просторот тие се потпираат
едни на други за да обезбедат заедничка безбедна егзистенција.
Преку интерактивната комуникација со алатките на социјалните
медиуми младите имаат можност да ги искомуницираат своите
ставови во врска со разни прашања и проблеми, како на пример
какви се ставовите кон учениците од различни етнички, родови,
религиозни и културни групи; какви се гледиштата на учениците/младите со различно етничко и културно потекло кон одреден
заеднички проблем во општеството и кои се можните решенија.
На тој начин тие ќе го дадат својот придонес кон развојот на новиот пристап за социјална инклузија и неформално образование за
човековите права засновано на креативна примена на релативно
новата технологија. Овој пристап претставува добра практика на
тоа како младите можат да ги користат социјалните медиуми за
реална промена во заедницата на брз и ефикасен начин. Ваквиот
метод на комуницирање и размена на идеи овозможува промоција
на позитивни ставови меѓу средношколците припадници на различни етникуми во државата, кон „другите“ во мултиетничките
заедници на Република Македонија. На тој начин, преку развиените механизми во училишната средина се промовира почитувањето, толеранцијата и прифаќањето меѓу различните културни и етнички групи кај младите со што се зајакнува нивната демократска
партиципација во креирањето на безбедна училишна средина без
примена на насилство во решавањето на постоечките проблеми и
конфликти. Оттаму, овој пристап претставува еден од пристапите за промоција на одржлива патека на соживот преку разбирање,
респект и дијалог помеѓу припадниците на различните културни
групи – есенцијалните принципи на мултикултурното образование, во рамките на системот на формално и неформално образование во Република Македонија.
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Вовед
Преамбулата на Европската повелба за учеството на младите во локалниот и регионалниот живот потсетува дека: „Учеството на младите во демократскиот живот на која било заедница
е повеќе од само излезност на гласање, иако тоа е важен елемент.
Учеството и активното граѓанство се однесуваат на постоењето на
права, средства, простор, можност и, каде што е неопходно, поддршка, за да се учествува и да се влијае врз донесувањето одлуки
и да се ангажира во активности со цел младите да придонесат кон
градењето на подобро општество“.
Оваа дефиниција како суштински аспекти на остварувањето на демократските стандарди во општеството ги истакнува
правата, средствата, просторот и можноста за учество на младите
во јавниот живот и градењето на активното граѓанство. Овие фактори на влијание врз младинското учество на локално ниво вклучуваат различни, но меѓусебно поврзани мерки кои треба да бидат
исполнети со цел да се овозможи пристап и партиципација во јавниот живот. Во вистински услови и правна рамка, со вариетет на
средства, во простор и дадена можност да се учествува, младите
можат да развиваат и практикуваат активно граѓанство.
Кои се формите, нивоата и алатките за учество на младите
во јавниот живот? Со кои предивизици се соочува образованието
за „активно граѓанство“? Ова се прашањата од интерес на текстот
погледнати од аспект на учеството на младите во културниот јавен
простор.
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Пристапи кон младинското учество
Традиционалниот портрет на младите најчесто се фокусира кон нив како „ранливи и маргинализирани групи“ и како „жртви“ на кои им е потребна заштита (понудена најчесто од страна на
возрасните) и соодветно иницира пристапи во кои тие се предмет
на интервенција кога другите актери (повторно, возрасните во најголем дел од случаите) знаат што им е потребно на младите. Така
гледано, традиционално, и јавниот простор е доминиран од страна
на групите на моќ и нивното управување и симболите ги одразуваат визиите и стандардите на овие групи, поставувајќи на тој начин
и рамки за разбирање и размислување на реалноста. Културните
форми и начини на изразување кои не се аналогни на доминантните се надвор од агендата и така малцинските групи на интерес
се исклучени од застапеност и идентификација со ,,јавната сфера“.
Оттука, јавниот простор станува сè повеќе и повеќе „несподелен“,
движењето во просторите кои се населени од различни заедници
или институционални мрежи се отежнува, а со тоа и можноста за
соработка.
Современите пристапи базирани на концептот „активно
граѓанство“ ги истакнуваат младите како партнер во развојот на
заедницата, како партнер со свои потенцијали, таленти, знаење.
Тие градат простор и можност младите да зборуваат за своите
проблеми и креативно да пристапат кон изнаоѓање решенија. Во
основа, овие пристапи негуваат критичка димензија менувајќи ја
улогата на младите, од „иницијатори на проблем“ кон „активни
учесници“.
Дополнително, традиционалните пристапи кон младинската партиципација, главно, се базирани на политичко учество во
младински совети и остварување на политички цели. Денес, новите медиуми и виртуелни заедници овозможуваат нов сет на алатки
и средства кои даваат можност за пристап и учество во разновидни групи ослободени од притисокот на територијалност и физичко
присуство и групна идентификација базирана на пол, род, култура
радикално менувајќи го концептот на учество во јавниот живот на
заедницата.
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Правата на младите во однос на учеството
во јавниот живот

Уставното и законското гарантирање на младинските
права и приоритети во Република Македонија е поставено во 1991
година. Уставот, следејќи ги постулатите на демократијата, ги гарантира основните човекови права и слободи кои важат и за младите како еднакви граѓани во општеството. Уставот ги гарантира
правото на живот, слободата, психичкото и моралното достоинство, правото на движење, правото на сопственост, правото на наследство, правото на образование, правото на работа, правото на
заштита при работа, правото на социјално осигурување и здравствена заштита и други права.
Членот 16 од Уставот на Република Македонија ја гарантира слободата на говор, при што: се гарантираат слободата на
уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување; се гарантираат слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање
и слободното основање институции за јавно информирање; се гарантираат слободниот пристап до информациите, слободата на
примање и пренесување информации, а се забранува цензурата.
Воедно, злоупотребата на слободата на говор за ширење верска,
национална, расна или друга омраза претставува кривично дело.
Покрај Уставот, вториот важен национален документ кој
стратешки ги определува младинските приоритети и интереси е
Националната стратегија за млади на Република Македонија. Потребата од ваква стратегија за млади државата ја увиде дури по 14
години од осамостојувањето и од донесувањето на првиот Устав
на Република Македонија. По долг процес на јавни дискусии, работилници и форуми, Агенцијата за млади и спорт и младинските невладини организации изработија младинска стратегија, која
беше усвоена од Владата на Република Македонија, а изгласана од
Собранието на Република Македонија на 14 декември 2005 година. Иако прецизно изработена и според компаративни анализи на
странските позитивни искуства, оценките на младинските организации се дека, сепак, Стратегијата не го доби својот соодветен
третман од државата и од Агенцијата за млади и спорт. (Бојаџиевска и др., 2010) Критиките упатени кон Агенцијата за млади и спорт
се однесуваат на недонесените акциски планови, како: Национален
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акционен план за имплементација на стратегијата, Акциски план
за младинско вработување и Акциски план за развој на локални
младински стратегии кои треба да ја фасилитираат нејзината успешна имплементација. Исто така, предвидено е донесување Закон
за асоцијативен живот на младите. За ваквите активности, документи и акциски планови сè уште не е преземена иницијатива, па
младинските активности во Република Македонија сè уште се сметаат како индивидуални или акции на групи млади и не се дел од
имлементацијата на Националната стратегија за млади. (ibid.)
Прашања за рефлексија:
1. Дали ги знаеш своите права како млад човек?
2. Дали си информиран/а за содржината на Националната
стратегија за млади?
3. Дали си го искористил/а правото на слободен пристап до
информации во твојата работа/училишна активност?

Нивоа и видови на учество на младите
Употребата на механизмите за непосредно учество на
младите во јавниот живот се однесува на: отвореноста или транспарентноста на понудените механизми, ограничувањата кои ги
поставуваат неопходните проценти за валидност на поднесените
предлози, долготрајноста на процедурата, како и вреднувањето на
поднесените предлози и иницијативи.
„Моделот на партиципација на младите во заедницата“
на Роџер Харт (Hart, 1992) или таканаречената „скала на партиципација“ е пример кој сликовито прикажува квалитативна разлика
помеѓу нивоата на учество. Оваа метафора опишува различни нивоа на вклучување (или манипулација) на младите во организации
на заедницата. Партиципацијата е клучна во развојниот модел од
неколку причини и тоа, пред сè, затоа што таа сама по себе ги проширува вистинските слободи кои луѓето ги уживаат. Таа е и средс40
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тво и за себе-развивање, па така и заедницата ќе биде развиена до
степенот до кој на своите граѓани им овозможува партиципативно
учество. (Sen, 1993, според UNICEF, 2001: 2)
Харт издвојува осум нивоа на вклученост, и тоа: манипулација; декорација; токенизам; назначени и информирани; младите се консултирани и информирани; возрасните се иницијатори,
но одлуките се делат со младите; младите се иницијатори и тие го
водат процесот; младите се иницијатори, а одлуките се споделуваат со возрасните (Hart, 1992, според Johnson, 2002). Манипулација
е пристап во кој процесот е инициран од страна на возрасните. Тие
ја иницираат идејата и ја водат програмата, додека младите не го
разбираат прашањето на кое се работи или акцијата која се презема. Возрасните претендираат младите да се видлив дел од процесот или заедницата, но само декларативно. Во овој процес младите
не се консултирани и не им се дава шанса за feedback. Наредното
ниво или декорација е пристап сличен на манипулација. Процесот
е инициран од возрасните, но свесно се заобиколува придонесот
на младите и ги ограничува во можноста да бидат иницијатори на
активности. Младите се дел од процесот и програмата, тие се консултирани за преметот и акциите, но немаат можност за изјаснување во однос на предложените активности. Токенизам е пристап
во кој процесот е инициран и воден од возрасните, при што младите навидум имаат „глас“, но не и глас при изборот на предметот.
И најзначајно, младите немаат можност да формираат мислење за
предметот. Наредното ниво е кога младите се назначени и информирани, односно во ситуација кога процесот е инициран од возрасните, но младите ги разбираат нивните интенции и планови.
Иако на младите не им се дава привилегија да планираат, тие го
познаваат предметот на работа, имаат можност да волонтираат и
преку тоа да придонесуваат во развојот на заедницата.
Младите се консултирани и информирани е пристап во
кој процесот е инициран од страна на возрасните, но е отворен
за споделување на информации со младите, а нивните мислења се
сериозно третирани. Одлуки иницирани од возрасните и споделени со младите е процес во кој младите се третираат како вистински учесници, додека во наредното ниво се однесува на пристапот


Возрасните се синоним за организации и институции.
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во кој процесот е инициран и воден од младите и дополнително
имплементиран од младите без помош од возрасните. Последното,
највисоко ниво на учество се однесува на пристапот опишан како:
инициран од младите, споделени одлуки со возрасните – процес
кога во пред-планирањето и управувањето младите ги вклучуваат
возрасните и нејзините ставови и мислења.

Слика 1: Алатка за процена на нивото на партиципација на
Харт (1997, според UNICEF, 2001:17)
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Нивоата од 1 до 3 не ги карактеризира партиципација на
младите, за разлика од нивоата од 4 до 8 кои се карактеризираат со
најголемо ниво на учество на младите.
Моделот на Харт се однесува на врските кои се создаваат
во односите помеѓу младите и организациите и од тој аспект моделот е повеќе релационен отколку индивидуалистички. Тој повеќе
ги нагласува квалитетот и формата на врските помеѓу младите и
возрасните отколку што се заснова на одвоени и автономни акции на младите. Сугестијата на Харт е дека учеството ги развива
социјалните компетенции на младите и нивната социјална одговорност, што е една причина зошто организациите и програмите
кои ги карактеризираат процеси во кои младите се информирани,
назначени и консултирани, како и програми кои се иницирани од
младите, а одлуките се споделени со возрасните, се високо ефективни организации. Карактеристично е што метафората на скала
упатува на движење, кога процесот на вклучување на младите (соодветно граѓаните) во донесувањето одлуки од едно ниво може да
премине на друго, повисоко ниво, но и да се спушти кон пониско
ниво на нивно вклучување во донесувањето одлуки. Скалата не
упатува на постојана еволуција преку континуирано зголемување
на нивото на вклучување на младите во одлучувањето. Напротив,
укажува дека претходно практикувани процеси на високо вклучување на младите односно граѓаните во решавањето и одлучувањето може да дееволуираат и во однос на различни прашања да
се практикуваат различни механизми и нивоа на партиципација.
Генерално, може да се заклучи дека заедницата која ги охрабрува
младите да бидат иницијатори и лидери на проекти, создава и поголема социјална одговорност на младите за квалитетот на живот
во неа. Придобивките во заедницата тешко се мерат, но најголеми
бенефиции се развивањето на компетентни и доверливи членови
на заедницата, со што се стимулира демократскиот развој, ефикасноста и унапредувањето на заедницата. (Hart, 1992 според Johnson,
2002)
Оваа развојна теорија се чини како корисна алатка за
анализа на различни контексти во кои се одвива комуникацијата
млади – локална власт, како: истражување на потреби и проблеми,
планирање и/или евалуација на одредена програма во заедницата
и особено корисна при споредување на проценките кои младите
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и локалната власт ги имаат во однос на исти активности. Но истовремено, истата сугерира на хиерархија на нивоа на учество и
може да поттикне напори кон постигнување на највисоките нивоа
на учество по секоја цена и во секоја ситуација. Важно е да се напомене дека нивото на учество на младите треба да биде дефинирано
од локалната ситуација, потребите кои треба да се задоволат, целите кои треба да се постигнат и искуствата кои постојат со постојан
увид дека обезбедувањето на автентична и квалитетна партиципација е базичниот принцип.
Кога се зборува за младинско учество најчесто се мисли на:
– економско учество – поврзано со вработување, економски развој, елиминирање на сиромаштија, градење на стабилна
економска ситуација за младите како група;
– политичко учество – поврзано со локалните и националните нивоа на управување, јавни политики, влијание врз дистрибуција на ресурси на различни нивоа;
– социјално учество – поврзано со јавниот живот и адресирање на локални проблеми и предизивици;
– културно учество – поврзано со различни форми на
уметност и уметничка експресија. (General Assembly, според Council of Europe, 2008)
Прашања за рефлексија:
1. Твојата заедница/организација ги гледа младите:
– како група чии проблеми треба да ги реши некој друг.
– како група на која ù треба заштита.
– како индивидуи кои имаат свои јаки страни и таленти.
– како група која е способна да биде дел од пронаоѓањето на
решенија за своите проблеми.
– на друг начин:_________________.
2. Кои начини на учество се најзастапени меѓу групата на млади
во твојата заедница? Дали некои форми на учество се
полесни од други. Доколку да, зошто мислиш дека е така?
3.
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Принципи на учество на младите
Теоретичарите и активистите наведуваат повеќе принципи на кои треба да се базира учеството на младите во заедницата.
Иако не постои потреба истите да се унифицираат, сепак, важно е
усогласувањето на идеите кои гарантираат дека учеството на младите во заедницата е значајно и ефикасно.
Марк Јанс и Курт де Бакер (според Council of Europe, 2008)
предлагаат модел според кој младинското учество во заедницата
треба да се темели на три принципи, и тоа:
– Учеството треба да биде базирано на предизвик: „предизвик“ во оваа смисла се однесува на ангажирање на младите во
активност и содржина која е актуелна и директно поврзана со нивното секојдневие и која треба да даде можност за нивно непосредно искажување.
– Учеството треба да биде базирано на капацитетот на
младите: тие треба да имаат некои знаења, вештини и капацитети
за содржината и активноста во која се вклучуваат. Истите треба
да се соодветни на способностите на младите луѓе и да нудат можност за унапредување на вештините. Важно е младите да бидат вклучени во активности кои придонесуват кон развој и задоволство
наместо кон фрустрација и блокада.
– Учеството треба да биде базирано врз градење на односи: младите треба да се чувствуваат поврзани со и поддржани од
страна на возрасните и заедницата, да знаат дека не се сами и дека
можат да се идентификуваат, да сметаат на поддршката од страна
на групи или институции.
Покрај наведените принципи, учеството на младите треба да се базира врз:
– Принципот на недискриминација: достапност на учество за сите млади, без оглед на нивното национално, етничко, културно потекло, религија, социјален и економски статус, ниво на
образование итн.
– Принципот на доброволност: учеството е добороволно и не е задолжително. Младите имаат право да не учествуваат
доколку така одлучат. Тие, исто така, треба да имаат можност да
одлучат за степенот и формата на својата вклученост.
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– Принципот на валозирација: секој учесник треба да почувствува вредност и валозирација на придонесот во учеството,
дури и кога придонесот е ограничен.
– Принципот на корисност за сите вклучени актери:
учеството е значајно кога носи бенефиции за младите, возрасните,
организациите и заедницата како вклучени актери и овозможува
постигнување на позитивни промени во различни области, како:
личен развој, ниво на ефикасност, социјални промени итн.

Прашања за рефлексија:
1.

Размисли за принципите на вклучување на младите во
твојата организација/ заедница. Дали во нив ги препознаваш
принципите на предизвик, градење на односи и дали твојата
организација се води од капацитетите на младите?

2.

Обиди се да формулираш најмалку три практики, решенија
и препораки со кои би можело да се зајакне учеството на
младите во контекстот во кој работиш. Дали е тешко да се
наведат такви практики? Зошто?

Средства за учество: културата како
		
комуникациска алатка
Младите луѓе најчесто се сметаат за хомогена група занемарувајќи ги разликите кои потекнуваат од нивната различна
социјална, економска, културна и етничка припадност, потоа разликите кои потекнуваат од различните фази на сексуален развој;
имаат различна сексуална ориентација; може да бидат млади со
посебни потреби; да бидат дел од формалниот училиштен процес
или надвор од него; да имаат различен пристап до информации,
поддршка и ресурси. Соодветно политиките и програмите креирани за млади треба да ги земат предвид различноста на околностите,
искуствата и потребите на различните категории млади. Она што
е важно е младите кои имаат легитимен интерес да се охрабрени за
учество и поранливите категории да не се маргинализирани.
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Во контекст на ваква различност важно е да се пристапи
кон размислувања за методите и алатките кои можат да влијаат кохезивно во процесот на учење за различноста. Иако фокусот на ова
учење не треба да е разликата, туку заедничките агенди. Културата и особено различните форми на популарната култура можат да
послужат како медиум за политичка анализа и експресија, за дискусија и критика, како и да се искористат за создавање споделен
идентитет. Овие алатки се често медиум за отпор и репрезентација
на динамиката на социјални, културни и идентитетски прашања.
Културата, пристапот и учеството во културниот живот
се меѓу клучните компетенции за доживотно учење како што е дефинирано во Препораката на Европскиот парламент од 18 декември 2006 година. Соодветно, загриженоста на земјите од Европа за
пристапот и учеството на младите луѓе во културата расте особено
што моменталните трендови младите ги гледаат како корисници,
потрошувачи и публика, а не како активни учесници и креатори/соработници на културните политики. Пристапот на младите
луѓе кон културата е, главно, интерпретиран како сет на инструменти за зголемување на пристапот првенствено кон класичните
и традиционалните форми на уметноста и културата. Пристапот
до современата уметност и уметничките експерименти се помалку
или воопшто не се вреднувани. Дополнително, културните политики имаат тенденција пристапот на младите луѓе до културата да
го третираат како нешто во врска со „слободно време“.
Што значи учеството на младите во јавниот простор?
Јавниот простор или јавната сфера, во смислата на Јирген Хабермас, се дефинира како виртуелна или замислена заедница која не
мора неопходно да постои во некој дефиниран простор. Во својата
идеална форма, јавната сфера е „составена од индивидуи собрани
заедно како јавност и ги артикулираат потребите на општеството
во рамките на државата“. Преку собири и дијалог, јавната сфера генерира мислења и ставови кои ја афирмираат или предизвикуваат
и затоа ги водат односите во државата. Во идеални услови, јавната
сфера е извор на јавното мислење кое е потребно за да се „легитимира авторитетот на која било демократија“. (според Хирдман,
2004)
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Јавната сфера е заеднички простор во кој членовите на
општеството се среќаваат низ бројност на медиуми да дискутираат
за работи од заднички интерес и да можат да формираат заедничка
свест за тие работи. Како и да е, овој простор не е еднаков за сите
учесници, а нееднаквоста произлегува од недостатокот на комуникативна компетенција и недостатокот на инпут во расправата.
Јавната дебата е исто ограничена не само од нееднаквост во учеството, туку и од квалитетот на расправата. Дејствувањето во јавниот простор наложува познавање на процедурите или нормите на
слободна комуникација. Но, пристапот до јавната сфера е често
ограничен не само од социјални и економски недостатоци, туку и
за оние кои се чувствуваат „исплашени и неинформирани за силите кои не ги препознаваат“. (ibid)
Растурањето на јавната култура и, со тоа поврзано, исчезнувањето на јавниот простор стана позната приказна во доцниот
20 век. Влијателни теоретичари се согласуваат дека јавната култура
која го карактеризираше раниот модернизам е заменета со первазивно повлекување во приватната сфера. Според Сенет (1977), јавната култура зависи од дистанцата осигурана од социјалните правила и конвенции. Играта во јавниот простор во форма на навики,
конвенции и ритуални однесувања е основата на која се создадени
јавните односи. Важноста на играта е во тоа што ги тестира нашите
граници, ги поместува социјалните правила од „земено здраво за
готово“ пред јавната свест. Затоа и играта во јавен простор може
да има и политичка конотација – таа може да биде основа за колективно преиспитување на навиките и обичаите. (според McQuire,
2006) Па така, учеството на младите во јавната сфера може да ги
постави на преиспитување традиционалните и воопштените етикетирања на младите.
Пристапот до јавно споделениот простор како аспект
на културното граѓанство, како и, постигнувањето на културната различност во заедничките јавни простори се меѓу најголемите
предизвици во мултикултурните пост-социјалистички општества,
како што е Македонија.


deliberative communication.

Некои од нив се: Habermas (1989), Jane Jacobs (1961) Richard Sennett
(1977), Marshall Berman (1982) и David Harvey (2003).
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Потребата за присустност и видливост во јавниот простор е начин социјалните групи (меѓу нив и младите) да го легитимизираат своето право на припадност во општеството. Правото
на разновидност во јавната сфера често пати резултира со поголема сегрегација и диференцијација. Овие неочекувани ефекти се
комбинираат со димензијата на антагонизмот во „ние и тие“. Без
пристап до културата и учество во културниот живот младите луѓе
немаат можности да развијат социјални и културни врски кои се
важни за одржување на задоволителен соживот во услови на еднаквост. Како и да е, една од функциите на културата во најширока смисла – како начин на битисување, правење, чувствување и
кажување – е да ги обликува односите помеѓу индивидуалците и
групите со цел да гради заедничка смисла.

Прашања за рефлексија:
1.

Расмисли за улогите во кои ги сретнуваш младите во јавниот
простор.

2.

Кои форми на учество на младите би сакал/а да ги видиш во
твојата локална заедница?

		

Учењето за активно граѓанство и
јавниот простор

Истражувањата во Република Македонија за ставовите
кон „другиот“, неформалното образование и институциите откриваат поразителни податоци. Студијата „Капитулација, конфузија
или отпор: социјалниот капитал на македонските средношколци“
од 2011 година укажува на значајни разлики помеѓу младите кои
не посетуваат неформално образование и оние кои дополнително
се образуваат за граѓански активизам. Спроведена помеѓу средношколци, студијата укажува дека младите во Македонија се незаинтересирани, недоверливи и цинични кон институциите на државата. Единствени институции во кои веруваат младите се образовните. Исклучени од дневно-политичките настани, се чини дека сред49
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ношколците живеат под „стаклено ѕвоно“, тргнати од проблемите
околу нив, меѓутоа без тоа многу да ги загрижува. Тие развиваат
циничен став кон проблемите и можностите за нивно решавање и
покажуваат висока доза на општествена неодговорност.
Младите во Македонија се скептични дека на каков било
начин можат да помогнат да се решат локалните проблеми. Дополнително, не веруваат ни дека можат да влијаат врз тоа како работат
властите, а со тоа индиректно да влијаат на решавање на проблемите. Можеби тоа е и една од причините зошто младите никогаш
во својот живот не се ангажирале да решат одреден проблем во
сопствениот град. Загрижувачки е што речиси една третина од
младите сметаат дека е попаметно да молчат кога не се согласуваат
со професорите. Сепак, охрабрувачки е што повеќе од две третини
од младите претпочитаат да си го кажат своето мислење. Секој четврти средношколец е самодеклариран, социјално исклучен млад
човек. Дури една четвртина сметаат дека за нив нема никакви или
има многу малку услови во местото каде што живеат. И момчињата и девојчињата ги делат истите ставови, но различните етнички
групи често имаат различни ставови во однос на исти прашања.
Наодите од емпириските истражувања извршени во четири наврати (1996, 1998, 2000 и 2002 година) со цел да се опише и
спореди сликата за сопствениот етнички селф и за етнички „другиот“ кај Македонците и кај Албанците што студираат да станат
воспитувачи или одделенски наставници покажале дека и двете
испитувани групи (особено албанската) градат идеализирана слика за сопственaта етничка група. (Петроска-Бешка и Кениг, 2002)
Испитаниците Македонци гледаат на етнички „другиот“ како на
лош, моќен и активен, односно како на опасен непријател додека,
пак, Албанците го доживуваат етнички „другиот“ како лош (но
не премногу), немоќен и пасивен противник со кој не би им било
тешко да се справат. Студијата завршува со заклучокот дека без
сериозни напори за прекинување на спиралата на дистанцирање,
двете слики за „другиот“ јасно ќе се издиференцираат во слики за
непомирлив непријател, (според Петроска-Бешка, 2009)
Доколку училиштето ја губи моќта да претставува споделено место на младите од различно потекло каде тие нема да стекнуваат само академско знаење и вештини, туку ќе градат споделена
50
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културна парадигма за дефинирање на групата, тогаш учеството
во заеднички јавен простор треба да биде поттикнато со други механизми.
Една од иницијативите на училишните установи во САД
наречена „National Mix It Up At Lunch Day“ е базирана на верувањето дека училишните кафетерии се платформата врз која ексклузијата и стереотипите се зацврстуваат, но и делегитимираат,
па кампањата ги охрабри студентите еден ден во годината да имаат
ручек со некого во училиштето кого не го познаваат. Во 2006 година во оваа иницијатива учествувале четири милиони ученици од
10 000 училишта ширум САД. Други студии ја потврдуваат улогата
на креативноста и уметноста во развивањето на разбирањето на
мултикултурноста затоа што тие во сигурна средина длабоко навлегуваат во анализа и осознавање на прашањата на индивидуалниот и колективниот културен идентитет.

		

Заклучок: пред кои предизвици се младите за
нивно еднакво учество во јавниот простор?

Едноставно, зголемувањето на видливоста на младите во
јавниот простор треба да биде поддржано преку:
– стекнување вештини и техники за иницирање на промени во организациите и заедницата;
– стекнување знаења и свесност за комплексноста на партиципативната политика и социјалната инклузија, за обврските и
одговорностите во овој процес;
– артикулирање знаења и разбирање на културата како
средство за социјално вклучување;
– поддржување практики и можности за неформално образование на младите за зголемување на нивниот културен и креативен израз;
– поттикнување дијалог меѓу младите и креаторите на
политиката.
Истовремено, градовите и институциите треба да поттикнат реосмислување на практиките на вклучување на младите во
градење на развојни политики, и тоа преку:
51
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– промовирање нов пристап на јавниот менаџмент, каде
интеркултурната компетентност е суштинска вештина на лидерите и организациите кои се стремат кон успешен одговор на различноста видлива на локално ниво;
– образовните институции систематски да пристапат кон
промоција на моделот на интер-етничка интеграција во наставата
и вон-училишните активности;
– долгорочни know-how инвестиции во човечките ресурси во институциите и општините;
– зајакнување на вмрежувањето и иницирање на јавноприватни партнерства помеѓу чинителите во заедницата со фокус
кон интерграцијата на младите во овие процеси.

Референци:
Бојаџиевска, А., К. Шапкова, М. Забрчанец, П. Лазаров, Б. Маричиќ,
и М. Стојановска (2009) Локална младинска иницијатива:
прирачник за младински активизам, неформално образование,
дебати и организација на настани. Скопје: Младински образовен
форум. (Достапно на: http://www.mof.org.mk/publikacii/008_LMI_
priracnik.pdf [15.09.2012].)
Србијанко-Коруновска, Ј., Н. Аврамовска-Коруновска и Т. Малеска
(2011) Капитулација, конфузија или отпор: социјалниот капитал
на македонските средношколци, Скопје: Младински образовен
форум. (Достапно на: http://mof.org.mk/publikacii/MOF%20%20PUBLIKACIJA_%20KAPITULACIJA%20KONFUZIJA%20ILI%2
0OTPOR.pdf [15.09.2012].)
УНИЦЕФ (2009) Студија за мултикултурализмот и меѓуетничките
односи во образованието, Скопје: УНИЦЕФ. (Достапно на:
http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/New_MKVersionsm2.pdf
[15.09.2012].)
Council of Europe (2008) Have your say. Strasbourg: The Council of Europe
Publishing.

52

4_Mojancevska.indd 52

19.12.2012 9:09:28 Uhr

Младите и јавниот живот: форми и предизвици

InterArts (2008) Access of young people to culture: Final report. Brussells:
EACEA.
Hirdman, A. (2004) “Mirrored Masculinity? Turning the Perspective of
Sexualization and Representation Around”, NIKK magazine No. 32004: 8-11. [www document] (Достапно на: http://www.nikk.uio.no/
publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20043.pdf [15.09.2012].)
Johnson, T. (2002) „The Importance of Youth Leadership and Participation in
Community Organizations“, Xula Nexus: The Internet Journal by Xavier
University Students 2. (Достапно на: http://www.xula.edu/xulanexus/
issue2/Johnson2.html [15.09.2012].)
McQuire, S. (2006) “The politics of public space in the media city”, First
Monday, Special Issue, 11 (2). (Достапно на: http://www.firstmonday.
org/issues/special11_2/mcquire/index.html [15.09.2012].)
UNICEF (2001) The Participation Rights of Adolescents: A Strategic Approach.
New York: UNICEF Programme Division. (Достапно на: http://www.
unicef.org/adolescence/files/Participation_Rights_of_Adolescents_
Rajani_2001.pdf. [15.09.2012].)
United Nations (NA) Recommendation on Participation by the People at Large
in Cultural Life and their Contribution to It. UN Documents.

53

4_Mojancevska.indd 53

19.12.2012 9:09:28 Uhr

Катерина Мојанчевска

54

4_Mojancevska.indd 54

19.12.2012 9:09:28 Uhr

Критичката педагогија и интер-културното образование...

55

5_Blazeva.indd 55

19.12.2012 7:48:37 Uhr

Ана Блажева

56

5_Blazeva.indd 56

19.12.2012 7:48:37 Uhr

Критичката педагогија и интер-културното образование...

		
		

Како интеркултурното образование и
критичката педагогија овозможуваат
дијалог?
Теориска рамка на два образовни концепти

Во првиот дел од текстот се презентирани два образовни
концепти – првиот вклучува критички пристапи кон мултикултурното и интеркултурното образование, а вториот е критичка
педагогија. Овие концепти беа основа на работата, пристапот и
програмата на проектот „Партиципацијата на младите од различно етничко потекло во дебатата за човекови права користејќи социјални медиуми“ во Тетово. Вториот дел е субјективен опис на
процесот низ кој поминавме во проектот преку кус опис на активностите, влијанијата од општествениот контекст, атмосферата и
динамиката во групата. Третиот дел се однесува на поврзување на
концептите со процесот и размислување за промените.
Mултикултурното и/или интеркултурното образование се појавува како резултат на движењата за човекови права во
60-тите години на 20 век, пред сè во Америка, Велика Британија,
Канада и Австралија. Иако овие движења зафатиле различни сегменти на општественото живеење, во голем дел биле мотивирани
со незадоволството од образовните институции за кои се сметало
дека систематски го одрекуваат правото на одредени групи на луѓе
за еднаков третман во образовните институции. Овие движења барале ревизија на наставните програми и педагошките практики во
училиштата со цел да се овозможат еднакви можности за учење на
сите ученици без разлика на потеклото. (May, 1999; Leistyna, 2002)
Мултикултурното/интеркултурното образование вклучува образовни политики и практики кои се обидуваат да го афир57
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мираат културниот плурализам вклучувајќи ги разликите во однос на родот, класата, расата, способностите итн. Овој концепт ја
истакнува важноста на културната разноликост, алтернативните
животни стилови, домородните култури, универзалните човекови
права, социјалната правда, еднаквите можности и еднаквата дистрибуција на моќ меѓу групите. (Leistyna, 2002)
Критичките пристапи кон мултикултурното образование
го застапуваат ставот дека треба да се продлабочат промените во
образованието и да се надмине единствено менувањето на наставните програми во насока на вклучување и репрезентација на различните култури на помалите заедници од општеството. Потребно
е да се иницираат социјални промени кои суштински ќе го одразуваат плуралитетот во општеството и ќе придонесуваат за социјална еднаквост преку промовирање на учество и акциони проекти
кои остваруваат промени во заедниците, (May, 1999; Kanpool & Mc
Laren, 1995)
Еден пристап кон интеркултурното образование е т.н. образование за различност кое се залага за образование во кое ќе се
интегрираат содржини и перспективи кои произлегуваат од искуствата на недоминантните расни, етнички и лингвистички групи во
наставните програми и активности. Исто така, образованието за
различност подразбира прифаќање и негување на демократските
ставови, вредности и однесувања меѓу учениците и вработените во
училиштата. (Appelbaum, 2002) Ваквиот пристап овозможува учениците да ги препознаваат улогите на моќ и во конструирање на
знаењето. Овој пристап се базира на воведување на образование за
социјални вештини кои водат кон општествена промена како дел
од наставната програма. Учениците учат вештини за тоа како да
организираат промена во својата заедница и околина. На пример,
се истражува за дискриминацијата и се развиваат акциони проекти за интервенција и промена на локалните политики и процедури
кои ќе придонесат за намалување на дискриминацијата во локалната зедница. Во овој пристап се вклучуваат и други институции и
организации од локалната или општествената заедница и се организираат проекти кои имаат реални ефекти во средината.
На овој начин се зајакнуваат вештините и се развива критичката свесност за теми како што се правда, еднаквост, интергруп58
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ни конфликти, ефекти од потчинетоста и сл. и како на конструктивен начин може да влијае за позитивни социјални промени.
Критичкиот мултикултурализам се залага за развивање
теории и практики кои можат да одговорат на реалноста за тоа
какви индивидуални искуства на/со групните идентитети и социјалните релации постојат во секојдневието во и надвор од училиштата и како може тоа да прерасне во дијалог на учениците со
наставниците.
Критичката педагогија претставува едно гледиште за образованието кое се однесува на прашањата за плуралноста на општествата и нееднаквиот третман, репрезентацијата и моќта на поединечни групи. Критичката педагогија поаѓа од делото на Паоло
Фреире и неговата книга „Педагогија на угнетените/потчинетите“
која многумина ја сметаат за револуционерна на полето на педагогијата и која ги поставува темелите на радикалната и критичката
педагогија. (Freire, 2005)
Визија на критичката педагогија е социјалната трансформација која произлегува од постоечката опресија/угнетување и изградената свесност базирана на критичките капацитети. Критичката педагогија го третира образованието како морална и политичка пракса, а неговата вредност може да се проценува според тоа
како ги подготвува учениците да се вклучат во заедничката борба
за продлабочување на можностите за автономија, критичка мисла
и суштинска демократија. (Giroux & Giroux, 2006) Во рамките на
критичката педагогија како праксa што подразбира вклучување на
рефлексија и акција, односно спој на теоријата и праксата, критичката педагогија го анализира светот, условите и начините на кои се
изведува образованието и предлага промени кои ќе ги трансформираат недостатоците.
Признавањето на врската меѓу политиката и образованието е значајно во враќањето на вредноста на образованието како
демократска јавна сфера, неопходно ослободена од корпоративните политики и пропагандата. Образованието треба да овозможи
алатки и ресурси неопходни за разбирање на тоа како културата
може да се користи како образовна сила, како идентитетот и ангажираното учество се организираат низ образовните врски и прак59
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тики. Исто така, образованието треба да биде критичка пракса во
училниците каде учениците ќе имаат услови за стекнување знаења,
вештини и култура, ќе ги преиспитуваат низ критички дијалог
минатото, авторитетите и ефектите, релациите на моќ. Треба да
има постојана тенденцијата учениците да стануваат одговорни и
активни граѓани во локалната, националната и глобалната сфера.
(Giroux & Giroux, 2006: 9-10)
Еден од основните постулати на критичката педагогија
кои ги поставува Фреире се поврзува со знаењето и улогата на наставникот во процесот на учење. Наставничката/наставникот учи
во процесот на образувањето на своите ученици, учествува во еден
широк процес и искуство кое е дијалектичко, политичко, идеолошко, педагошко, естетско и етичко. Нејзината/неговата улога не
е да пренесува знаења, туку да креира услови за продуцирање и
конструкција на знаења.
Љубопитноста е, исто така, еден од основните двигатели
на конструирањето на знаења, таа подразбира постојано прашување, потрага по јасност, постојана будност и внимание. Љубопитноста е во основата и на креативноста и во процесите на социјална
и историска конструкција и реконструкција. Тоа што за критичката педагогија е значајно е да ја негува и развива љубопитноста
збогатувајќи ја со критичката перспектива и етика. Ваквата љубопитност Фреире ја нарекува епистемолошка љубопитност. (Freire,
1998)
Последниот аспект на кој ќе се осврнеме во овој кус концептуален вовед се однесува на дијалогот како најдинамичниот, но
и најсуштинскиот аспект на работата во овој проект. Дијалогот е
неопходен аспект на образовниот процес, на демократското образование, кој може да биде разбран како комуникација, но важно е
да се напомене дека не секоја комуникација вклучува воспоставување дијалог. Дијалогот подразбира отвореност кон другиот, слушање, емпатија, вклучување. Дијалогот подразбира релација, не
единствено комуникација. Релацијата, пак, подразбира вклученост
на сите човечки капацитети, вклучувајќи почитување и автентичност. Двата претходно наведени концепти (критичката педагија и
мултикутурното образование) без дијалог не би можеле да функционираат во каков било образовен процес. Токму затоа во нашиот
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пристап и работа се обидувавме да создадеме услови и ситуации
за воспоставување дијалог кои ќе допрат различни сфери на искуство – размислување, емоции, имагинација и кои на суштински
начин преку креирање на лични значења можат да придонесат за
одговорна акција во заедницата.

		
		

Како дијалогот води кон разгорување на желбата
за промена? Примена на концептите во
пракса

Првиот предизвик беше запознавањето со околностите и
искуствата на сите кои ја сочинуваат групата. Вториот предизвик
беше како да се создаде група од млади кои не се познаваат, разделени со ѕид кој вешто го креирале за нив возрасните, изграден од
бројни стереотипи, предрасуди и стравови. Како да се воспостави
комуникација и покрај очигледната јазична бариера? Како да се верува покрај стереотипите и предрасудите?
Третиот предизвик беше заеднички да размислуваме и
делуваме на една тема којашто ги допира човековите права и ги
користи за повеќето од нив веќе добро познатите социјални медиуми. Што можеме да направиме заедно? Дали воопшто може да се
менува средината?
На почетокот, кој беше посветен на запознавање, бевме
многу внимателни. Зборувавме за тоа кои сме, од каде доаѓаме, што
очекуваме, за што сонуваме, како ќе работиме заедно – како ќе ги
користиме јазиците на кои зборуваме за да се разбереме и како да
овозможиме слобода секој да го искаже своето мислење.
Низ работилниците во кои зборувавме, споделувавме и
истражувавме за музиката се креираа првите дијалози и размени.
Учениците раскажуваа, но и спореа за музичките стилови, пронаоѓаа свои истомисленици и во оние кои не ги познаваат доволно.
Музиката е неисцрпно поле за дискусија, размена и поврзување.
Како провокација за продлабочување на дискусијата заедно го гледавме документарниот филм „Чија е таа песна“ – на режисерката
Адела Пеева, кој го одразува балканскиот контекст, богатството и
креативноста на народите во адаптацијата и интерпретацијата на
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една музичка идеја, но и поврзаноста и нужната размена меѓу нив.
Важна провокација за дијалог беше отпочнувањето на дискусијата
околу предрасудите и стереотипите за различните баклански народи за која филмот претставуваше одлична подлога. Разговорите
за предрасудите и стереотипите беше првата чувствителна тема на
која разговаравме. Овие разговори беа значајни затоа што ги отворија можностите за споделување ставови и лични искуства кои ги
засегаат младите во секојдневниот живот. Во поширока смисла отворањето на темата за предрасудите и стереотипите значи зборување за човековите права, за (не)еднаквоста и вклучува критичко
размислување за сложеноста на ситуациите и влијанието на многу
фактори во создавањето на стереотипите и предрасудите, како и за
дискриминацијата во општеството.
Во дискусиите за предрасудите, стереотипите и дискриминацијата ги обработувавме етничките и родовите стереотипи,
стереотипите поврзани со физичкиот изглед, возраста и расата.
Учениците разменуваа ставови и искуства кои дискусијата ја пренесоа на социјалното поле и влијанијата на многу општествени
фактори. Во овие дискусии повторно можеше да се слушне за различното, за поинаквото, за личното, заедичкото, да се најдат нови
полиња за поврзување и размислување. Селектирајќи која тема ја
доживуваат лично значајна, се издвоија прашањата поврзани со
етничките и религиозните идентитети и односи, кои беа исклучително актуелни во тогашниот социјален, политички и воопшто
општествен контекст. Во тој период меѓуетничките и меѓурелигиозните тензии беа доминантни поради настаните поврзни со спорната маска на Вевчанскиот карневал.
Во нашиот групен процес дозволивме да се појават и да
се отворат прашања за кои најчесто не постои ниту простор ниту
спремност да се говори во училиште. Започна дискусија за личните искуства, за сопствените ставови, чувства и размислувања поврзани со конкретните настани. Токму во овие моменти се отворија
нови можности за дијалог, преку прашања кои се лично значајни,
кои се општествено актуелни, прашања на социјална одговорност.
Еден
�����������������������������������������������������������
од насловите во весниците за рекациите по Вевчанскиот
карневал: http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=128121
048212&id=9&prilog=0&setIzdanie=22491.
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Клучен момент во овие дискусии беше креирањето услови за отвореност, но и безбедност, за да може дискусијата и дијалогот да бидат автентични. Сензитивноста на прашањата за која зборувавме
отворено и безбедната средина која се обидувавме да ја креираме
преку потсетувањето на нашите заложби за почитување кои ги договориме на почетокот, спремноста за соочување со различното,
довербата во групата, која како водачи покажувавме дека ја имаме, беа клучевите за да се овозможи дискусија на толку сложени
и чувствителни прашања. Средбите тогаш не беа воопшто лесни,
но кога зборувавме за нашите визии и за нашата одговорност и
спремност се согледа колку целосно сме вклучени, колку посветено зборувавме, слушавме и никој од нас не обрнуваше внимание
на времето што го имавме на располагање. Тогаш успеавме да ги
дефинираме главните визии за заедничка промена која сакаме да ја
видиме и пораките кои би ги испратиле до останатите млади луѓе и
граѓани на градот Тетово.
Средбите кои следеа потоа беа уште потешки, во поширокиот општествен контекст уште повеќе се зголемија тензиите,
старавот и недовербата. Тоа беше период на бројни случаи на насилства кои се случуваа во градовите, меѓу кои и во Тетово. Во
овој период средбите беа едвај одржување на континуитетот. Комуникацијата на Фејсбук страницата опадна, цела група момчиња
не доаѓаа на средбите, девојчињата исто така. На секоја од средбите
присутните имаа впечаток дека тапкаме во место повторувајќи ги
постојано нашите заеднички визии и заеднички договорените пораки.
Во тој период кога повторно се сомневавме во врските
меѓу нас и се прашувавме дали постоеле или сме ги замислувале,
постојано се навраќавме на задачата и упорно размислувавме за тоа
кои медиуми на изразување ќе бидат најсоодветни за испраќање на
нашите заеднички пораки и цврсто се држевме до претходните договори. Тогаш одлучивме да побараме поддршка за да можеме да
ги реализираме нашите идеи.

Еден од насловите за честите инциденти на насилство и
меѓуетнички тензии: http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=E905
FBDAD63B0B4586EBAA4BD5478E43.
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Што сакаме да се промени�?
• Да нема навредување на спортските терени.
• Да нема омраза, туку љубов и мир.
• Да има помалку омраза во нашето училиште.
• Хамерите што ги правиме да не се уништуваат.
• Да се движам без страв.
• Да излегувам каде сакам во градот без тензија и без да ме
навредуваат.
• Да има слога и еднаквост.
• Да можам да влезам во секое кафуле.
• Да имам слобода да го зборувам својот јазик.

Поддршката од младинската организација Младински
образовен форум и нивната младинска канцеларија во Тетово се
покажа како вистинки чекор во повторното воспоставување на
нова динамика, нови искуства и предизвици. Овие нови средби, на
кои младите од СОСУ „Моша Пијаде“ имаа можност да запознаат нови млади луѓе од други средни училишта, овозможија многу
учење за користењето на социјалните мрежи за промоција на идеи,
вештини за организирање настани и можности за размена и соработка. На работилниците се разговараше, но беше потребно време
за да се создаде нова безбедна клима за да има услови за содавање
релации и дијалог. Како што се ближеше крајот нештата стануваа
повозбудливи и имаше нова енергија и можности за размена и
дијалог. Желбата за промени и вербата дека тие се можни повторно ја разгореа групата. Во овој процес младите креираа свој блог
(http://www.gooutandfeelfree.blogspot.com/), планираа и реализираа
Фејсбук кампања, направија јавен настан во центарот на градот,
беа медиумски ѕвезди на денот и беа горди затоа што успеаја да ja
испратат своjaта поракa – Go out and feel free!
Еден од медиумските текстови посветени на настанот: http://www.
vesti.alfa.mk/default.aspx?mID=36&eventId=50582; http://kiss.com.mk/mak/
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Промена преку процес
Искуството е промената која, всушност, е најзначајното
постигнување во целиот проект и процес. Искуството дека е можно
да се биде заедно, да се другарува, да се споделува и да се работи
заедно. За жал, ова беше прво и сосема ново искуство за овие млади
луѓе, иако учат во исто училиште и условно живеат во ист град (повеќето ученици беа од руралните средини во околината на Тетово)
тие не се познаваа еден со друг и сè до овој проект немаа комуницирано ниту соработувано со врсници од друга националност.
„Соработката пред сè, никогаш не сум помислил дека ќе имам
соработка со Македонците, но ете и ова се постигна и ми се допадна
дружењето.“ (извадок од евалвацијата на проектот)

Ова искуство заедно со учењето за предрасудите, стереотипите и дискриминацијата придонесува за едно сосема поинакво
гледање и доживување на различностите, разликите.
„Научив дека не треба да ги делам луѓето според националноста и верската определба и научив дека посреќен сум кога имам повеќе
пријатели.“ (извадок од евалвацијата на проектот)

Искуството на доверба и безбедност се неопходни за да
се воспостави дијалог и да се разберат другите. На почетокот пред
да се воспостават релациите и довербата, како и периодите на најголема тензија и страв беа најтешките моменти кога учесниците
стравуваа и за одржувањето на проектот:
„Потешко ми беше на почетокот кога сè беше поинаку: нови
луѓе, нова група, поинаков амбиент, потоа кога беа тензиите некои од
нас не присуствуваа и ова доведе до некои мали промени. Се плашев да не
се случи некоја сплетка и да ни пропадне проектот.“ (извадок од евалвацијата на проектот)

Затоа дебатите и искуството на соработка помогнаа да се
надминат овие состојби и да се постигне нов квалитет.
„Имавме добра соработка за правата на луѓето и ми се доnovosti1.asp?id=15417.
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паѓаа нашите дебати што ги имавме за различни теми. Научив како да
не живееме во страв, туку да сме слободни.“ (извадок од евалвацијата на
проектот)

Иницијативата „Go out and feel free“ претставуваше моќен
чекор кон промената. Желбата да се направи нешто за себе и за другите околу нас, за заедницата во која живееме може да биде многу
мотивирачка и во услови кога во средината постојат повеќе ограничувања и закани за неуспех отколку поттикнувачи. Овој проект
успеа да ја негува иницијативата, но, исто така, да ја поддржува
креативноста на изразувањето (младите самостојно ги креираа
слоганите, визуелните осмислувања на иницијативата – логото,
постерите и изгледот на блогот) што е неопходен аспект на развивањето на критичкото мислење и дејствување. Имагинацијата е
неопходна во придвижувањето кон саканата цел, но е неразделна
од споделувањето и заедничката организација во чекорењето мали
чекори кон остварување на замислата.
Преку овој проект младите, исто така, стекнаа искуство
дека поддршката и вмрежувањето се важни и дека здружувањето
може да помогне во реализацијата на идеите. Голема возбуда имаше околу презентирањето на проектот на социјалните мрежи и
можноста да се вклучат и други во нашата иницијатива.
„Најмногу ми се допадна ‘Go out and feel free’ и тоа како размислуваат другите. Најмногу ми се допадна откако се споивме со МОФ,
имаше добра забава, се смеевме и др.“
„Ми се допадна тоа што секој си ја знаеше својата задача, а
заедно разговаравме.“ (извадок од евалвацијата на проектот)

Искуството на дејствување во насока на промена во средината во која живееме и вербата дека промената е можна, дека е
можен соживот е уште едно значајно постигнување и резултат на
нашата посветеност и вклученост во целиот процес.
„Би сакал да има уште вакви средби. Сакам повторно да учествувам во вакви проекти. И повеќе да можеме да ја промениме сегашната состојба.“ (извадок од евалвацијата на проектот)
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Искуството на младите да се чувствуваат значајни и
влијателни за својот град и дека е можно тие да бидат пример за
возрасните – е искуство кое мотивира, кое поттикнува да продолжиме понатаму.
„Да го започнеме уште еднаш овој проект и да го НАПРАВИМЕ НАЈДОБРОТО ЗА НАШИОТ ГРАД.“
„Би сакал овој проект да продолжи и да им докажеме на постарите луѓе дека ние сме за соживот и соработка помеѓу нас.“
„Би сакал да го променам животот во мојот град, како и во
другите, би сакал луѓето да не се гледаат со омраза, туку со почит и
гордост на тоа што се.“ (извадок од евалвацијата на проектот)

Искуството на организирање настан и постигнување успех ја поттикнува одговорноста, ја зајакнува самодовербата и ги
развива социјалните и организациските вештини.
„Најмногу ми се допадна тоа како успеавме да се организираме
и дека нашата работа заврши со успех.“
„Најмногу ми се дотадна крајниот резултат од целиот проект, како преку дружење, забава и комуникација постигнавме многу голем успех.“ (извадок од евалвацијата на проектот)

Заклучок
Во овој текст се прикажани два концепти значајни за
унапредување на интеркултурното образование преку воспоставување дијалог и отворање на можностите за промена. Преку примерите и искуството во проектот „Партиципацијата на младите
од различно етничко потекло во дебатата за човекови права користејќи социјални медиуми“ со учениците од СОСУ „Моша Пијаде“ од Тетово се обидовме да ги прикажеме постигнувањата кои се
резултат на примената на овие образовни концепти во праксата.
Најзначајните постигнувања во проектот се однесуваат на поврзувањето и соработката на младите од различна етничка припадност
што резултираше со креирање и реализација на социјалната акција
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во заедницата помогната со користење на социјалните медиуми.
Младите од различна етничка припадност кои учат на
различни наставни јазици и кои дотогаш немале можност да се
сретнат и запознаат сега имаа можност не само да се запознаат,
туку да соработуваат, да разменуваат и да промовираат заеднички
идеи за слобода на движење и соживот. Не помалку значаен аспект
на овој проект беше користењето на социјалните медиуми во потпомагање на целиот процес. Младите имаа можност да учат и да ги
користат социјалните медиуми за да промовираат идеја и акција
и да дејствуваат како генератор на промени во својата социјална
средина. Ова беше сосема ново искуство за нив, бидејќи тие ги
користеа сите свои претходни знаења и искуства во создавање на
нешто сосем ново и заедничко за групата. Наместо како што дотогаш ги користеле сите вештини за индивидуална и лична употреба
на социјалните медиуми, ова беше можност да употребат алатки и
својата креативност за социјална акција.
Овој проект потврдува дека интеракцијата и заедничкото искуство се неопходни за воспоставување услови за интеркултурно образование, дека довербата и чувството на безбедност се
неопходни за воспоставување услови за дијалог и дека имагинацијата, поддршката и вмрежувањето се моќни процеси кои ја овозможуваат промената.
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Вовед
Перидот на младоста е период на започнување на процесот на создавање лична и општествена компетенција и себевреднување. Во овој период општествената реалност повеќе од
кога било комуницира, влијае и го вообличува потенцијалот на
младите притоа создавајќи нови и соодветни општествени улоги
и одговорности. Овој период обезбедува и инфилтрирање и реализација на капацитетот на младите преку учество во симулациски
развојни процеси и комуникациски практики кои подоцна само ќе
го трансферираат наученото и стекнатото во реалните животни и
работни области на делување.
Развојот на младите не претпоставува успешно реализиран општествен производ, туку развоен процес кој ја подразбира
и, пред сè, ја користи флексибилноста на младата индивидуа да одговори на актулните предизвици на средината впрегнувајќи и инвестирајќи ги сопствените капацитети и развивајќи го чувството
на себе-исполнување и себе-достигнување.
Позитивниот развој на младите е во интерелација со заедницата која има активен став кон младиот поединец или група и
која реагира на потенцијалот што тој/таа го носи со себе и истиот
го инвестира во развојот на општествената компатибилност. Оваа
средина е инструментот за развој на младиот поединец, нудејќи
му соодветни облици и избор за развој и самопотврдување преку
учество во процесите на иницирање, планирање, развој и одлучување за прашања кои се однесуваат на развојот на средината чиј
член е и тој. Овој дијадичен однос континуирано го ангажира актуелното постоење на младиот човек и пројавува нови развојни
капацитети кои се влезот во нова развојна фаза со поголема општествена одговорност.
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Постоењето на сопственост кај младите на онтогененетскиот и општествениот контекст на сопствениот развој и чувството на влијание се препознаваат преку нивното активно учество во
процесите и промените во заедницата, пред сè во однос на прашањата актуелни за нив самите. (Галбрајт, 1995) Ваквата променета
дистрибуција на моќ продуцира едно поинакво себе– восприемање
кај младите и нивна демаргинализација во средината при што им
овозможува приближување кон центарот на моќ и влијание во заедницата и во општеството. На овој начин младите од маргинализирани и периферни општествени улоги преминуваат во улоги на
целосна партиципација во проектите на училиштата, заедницата и
културата. (Mitra & Sabо, 2001; Zeldin, 2004: 75-90)
Битен предуслов за демократска работа на младите во
заедницата и нивна еднаква партиципативност во актуелните и
идните промени е младиот човек да има безбедно место за активност во заедницата, можност да развива чувство на припадност,
вреднувани концепти на кои ќе работи, чувство на надеж и поддршка од возрасните кои разбираат како да му помогнат со цел тој
да се реализирa. (Malekof, 1997: 16) Партиципацијата во иницијативи во кои младите имаат еднаков статус во одлучувањето како
и возрасните, овозможува и поблиску запознавање на возрасните
со ресурсите кои младите ги поседуваат и можат да ги искористат,
надминување на предрасудите за младите и нивната компетентност и валоризација на мотивацијата и придонесот во заедницата.
(Zeldin, 2004: 75-90) Преку партиципацијата во развојот на заедницата, младите ги јакнат сопствените граѓански капацитети, постои
подобро заемно разбирање на младите и возрасните и општеството ги јакне и промовира позициите на младите. (Frank, 2006)
Постојат неколку аспекти на позитивен развој на младите
битни за реална и активна партиципација во прашања на заедницата:
– Истражување на идентитетот – младите се гледаат себеси
како агенти на ефективни промени и тоа чувство го стекнуваат најчесто кога ги презентираат своите наоди пред значајните возрасни или доколку ги споделат своите идеи на клучни општествени дебати.
– Постоење на чувство на раководство и значење – кога се бара
од младите да преземат водечки улоги преку кои тие развиваат интепресонални комуникациски вештини, вештини на
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тимско и групно работење, финансиско планирање, непрофитен менаџмент, медијација, организациско планирање,
супервизија, евалвација, градење на тим, релации со заедницата, конкретна пракса и акција.
– Поврзување со заедницата (социјален капитал) – при инволвирање на лидерски позиции во однос на работењето во заедницата, битен аспект на нивниот целосен развој е воспоставувањето на релации и мрежи во заедницата. Преку тоа
се зајакнува и остварува социјалниот капитал. Оваа поврзаност на младите им овозможува средби со значајни луѓе,
презентација на сопствената работа и инцијативи и видлива
и признаена мотивација и придонес. Со текот на времтое,
ваквиот тип на пракса обезбедува премин од инструментална слика на партиципацијата во развиено чувство на припадност. (Zeldin 2004: 75-90)
За да се да се овозможи соодветна партиципација на младите во програмите на заедницата потребно е тие да преземат одговорности и да имаат можност да се изразат, да се изградат младинските капацитети, да се стимулираат и промовираат младинските
стилови на работа, да се инволвираат возрасните во процесот и да
се адаптира социополитичкиот контекст. (Frank, 2006)
Партиципацијата на младите ќе се реализира доколку
постојат можности за:
– активно и само-насочувачко учење:
– нови улоги и одговорности (членство, придонес, услужни дејности, волонтерство);
– континуирана емотивна поддршка од возрасните и врсниците;
– континуирана мотивациска поддршка и високи стандарди од
возрасните (кои ќе бидат и наградувани и поддржани од возрасните);
– континуиран пристап до стратешка поддршка и социјално вмрежување (менторство, фидбек, пристап до ресурси. (Zeldin,
1995: 449-69)
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Присуството на младите на Интернет
Архитектурата на Интернетот, неговата флексибилност,
вмреженост, интерактивност и анархичност се карактеристики
блиски до архитектурата на развојот на младите која е неформална, врснички-ориентирана и анти-авторитативна. Ваквата сличност овозможува младите да се чувствуваат моќни и способни при
користењето на Интернетот. (Livingstone, 2009)
Младите го користат Интернетот најчесто за информирање, забава, врсничка комуникација, создавање на содржина и посета и учество на јавни и политички сајтови. (PEW, 2005;
Livingstone, 2007) Користејќи ги новите технологии младите создаваат нови стилови на комуникација и интеракција со актуелната заедница, нови стилови на активно и партиципативно учење.
(Buckingham, 2008) За нив, Интернетот е „медиумот на социјалното будење“ преку кој се практикува социјалната, граѓанската и еколошката одговорност. Тој е простор за себе-презентација на реалното „јас“ и/или на имагинарното „јас“ преку кој се канализираат
сите нивни позитивни и негативни емоции, потреби и желби. Тој
им нуди можности на младите да се сретнат со модели чие позитивно искуство би го трансферирале во својата реалност и на тој
начин би ја олесниле перцепцијата и прифаќањето на некои одговорности кои им се наметнуваат со растењето. Сите комуникациски практики што младите ќе ги развијат во онлајн средината,
ќе влијаат на нивниот процес на социјализација и на градењето на
нивните светогледи. (Suler, 2005, според Живановиќ, 2009)
Дигиталниот простор им овозможува на младите да созреваат и да се развиваат. (Bоyd, 2006) Интернетот им овозможува
да го изразат, да го истражат и да експериментираат со сопствениот идентитет, да ги најдат своите пријатели кои им раѓаат чувство
на припадност и заштита; ги поврзува различните возрасни групи,
различните културни средини и националности; ја избегнува географската одредница и ги поврзува младите со глобалните збиднувања. Тука го наоѓаат контекстот и контактите преку кои доста
„безбедно“ го реализираат, формираат и проверуваат сопствениот
идентитет. (Livingstone, 2008) Кога пристaпуваат на Интернет, мла-
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дите се тие кои го откриваат својот идентитет, експериментираат
со него, откриваат кои се и кои сакаат да бидат. (Castells, 2001, ibid.)
Експериментирањето со онлајн идентитетите, преку процесите на
социјална компензација и единственост на селф-концептот, има
реални реперкусии на социјалната компетенција на младите во реалниот свет. При социјална компензација, експериментирањето со
онлајн идентитетите може да ја подобри , пак, намали социјалната
компетенција на младите во реалниот живот и ситуациите. Преку единственост на селф-концептот, онлајн експериментирањето
може да им обезбеди различни релациски средини за тестирање и
развој на новите идентитети кои придонесуваат за потполна себереализација или, пак, може да ја намали социјалната поврзаност
на младите со реалноста. (Valkenburg & Peter, 2008, ibid.)
Присутноста во онлајн просторот на младите им гарантира место во дигиталната јавност преку која си обезбедуваат средба,
контакт и видливост. Пројавената дигитална јавност им овозможува соодветна критичност во однос на пораснувањето и истовремено го развива нивното културно и генерациското значење. И
навистина, со употребата на интерактивните онлајн алатки младите успеваат да го привлечат вниманието на пошироката јавност во
однос на нивната култура и реалност, нешто што е невозможно во
рамките на традиционалните масовни медиуми. Од друга страна,
секојдневната употреба на овие онлајн алатки им овозможува да ги
диктираат условите за нивно користење и апликативност. (RaynesGoldie & Walker, 2008) Во истиот момент, тие се и потрошувачи на
актуелната онлајн содржина и нејзини генератори и дисеминатори. (Lenhart, 2007 според Живановиќ, 2009)

Младите и сајтовите за социјално вмрежување
Социјалните медиуми (блогови, сајтови за социјално
вмрежување, сајтови за споделување на содржина, форуми, вики
Идентитетите кај младите се флуидни и комплексни и тешко
се доловуваат (Osgerby, 1998; Lee, 2005). Тие не претставуваат
социјални ентитети, туку социјални процеси кои се реализираат преку
континуираните интеракции и преговарања со другите и околината
(Buckingham, 2008).
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страници и сл. ) се централни во животот на младите.
Сајтовите за социјално вмрежување претставуваат веб
базирани сервиси кои им овозможуваат на индивидуите да конструираат јавен или полу-јавен профил во склоп на ограничен систем, да артикулираат листа на други корисници со кои делат одредена релација и да ја споделат оваа листа на конекции во склоп
на системот. Тие се имагинарни егоцентрични заедници преку кои
членовите се во можност да се изразат и да се лоцираат културно.
Достапноста, адаптибилноста и комуникациската близина на сајтовите за социјално вмрежување ги имаат карактеристиките блиски на развојот на младите. (Bryant et all., 2006) Младите
не само што партиципираат и ја градат популарноста на социјалните мрежи, туку тие се дел од нови и поинакви партиципативни
култури кои се карактеризираат со релативно мали ограничувања
на уметничката експресија и силен граѓански ангажман, како и неформално менторство преку кое повеќе искусните ги пренесуваат своите информации, знаења и искуства на помалку искусните.
(Jenkins, 2006 според Lenhart et all., 2007)
Овие сајтови ја артикулираат врсничката социјализација,
им овозможуваат на младите да се дружат со своите пријатели и
соученици, им обезбедуваат простор да работат на сопствениот идентитет и статус, да создаваат свои значења на социјалните
факти и да го коментираат јавниот живот. (Boyd, 2006, 2007, 2008)
Тие влијаат на самодовербата кај младите и на нивната социјална
компетенција во реалните ситуации. (Valkenburg, Peter & Schouten,
2006) Пријателствата кои младите ги создаваат на сајтовите за социјално вмрежување им овозможуваат поголем проток на нови
информации, поголема хетерогеност и различност и помала емотивна инволвираност отколку постојните поврзувачки пријателства и со тоа тие се можност за поврзување со остатокот од светот и
светските збиднувања. (Bryant et all., 2006)
Сајтовите за социјално вмрежување се последната генерација на посредувани јавни простори. (Кузевски, 2009) Карактеристично за посредуваните јавни простори е што се постојани
(информацијата кружи), лесни за истражување, повторливи (подложни на мултиплицирање и копирање) и создаваат невидлива
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публика. (Boyd, 2007, ibid) Учеството во ваквите посредувани јавни простори овозможува развој на идентитетот, статусот и позицијата, одржување на заедницата и граѓанската активност преку
слободниот пристап и тек на дискусијата, одговор во реално време, ниско институционално влијание и можност за спроведување
на јавното мислење во акција. (ibid) Од перспектива на активното
граѓанско учество, социјалните мрежи се најефективни доколку се
фасилитатори на граѓанската акција, а не места на самата акција.
(Raynes-Goldie & Walker, 2008)
Фејсбук, еден од најактуелните сајтови за социјално вмрежување, е креиран во 2004 год. и денес бележи неверојатен пораст
на учесниците од 955 милиони корисници. Во 2005 год. Фејсбук
се отвора за пошироката јавност, прво кон студентската и средношколската, а потоа и кон сите заинтересирани. Содржината на
Фејсбук е креирана од страна на неговите членови коишто изнесуваат доста лични и автентични информации за себе и истите
ги пласираат или јавно или на само ограничениот круг пријатели.
Овие информации, постирани од страна на корисниците најчесто
флуктуриаат во мрежата на пријатели што ја изградиле и мрежата
на пријатели на пријателите. Поседува и можност за регулација на
јавноста на публикуваните информации, како и одредени сервиси и апликации за уредување на профилот и онлајн активноста на
мрежата. (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007; Boyd, 2007)

		

Младите против дискриминацијата преку
социјалните медиуми

Повеќе од кога било прашањето на младинскиот активизам на социјалните мрежи прераснува и во прашање на училишната култура, како област која е резултат на соработката меѓу
училиштето и пошироката заедница. Свесноста на училиштето за
проблемите на заедницата, и во исто време ангажирање на капацитетите во нивно актуелизирање преку вклучување на учениците,
е клучен чекор во изградбата на младите во активни и одговорни
граѓани. Соодветно на тоа, преку иницијативите на дигиталниот
младински активизам, прашањата се сведуваат на актуелни проблеми на заедницата за чие решавање е неопходно младинското
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присуство и тоа придонесува до нивно автентично вклучување,
јакнење и преземање на одговорност за состојбите во заедницата.
Единствено на тој начин, дигиталниот младински активизам ќе реферира на одредена социјална промена и на младите како двигатели на промените.
Досегашните искуства со иницијативите за младински активизам преку социјалните медиуми наметнуваат одредена методологија на работа артикулирана низ следниве етапи:
1. Работилници за меѓусебно запознавање и запознавање на
училишниот контекст.
2. Работилници за детектирање, избор, активирање и обработка
на актуелни теми, релевантни на ниво на училишната заедница, кои понатаму се разгледуваат во еден поширок глокален контекст.
3. Работилници за артикулација на актуелната тема преку спроведување на конкретни акции во училиштето. Трансформација на актуелните теми во мали, но ефективни партиципативни акции на ниво на училишната заедница. Запознавање
со принципите на партиципативност и интерактивност.
Дизајн на акции кои ќе ја привлечат и вклучат училишната
заедница.
4. Работилници за онлајн активација и артикулација на актуелните прашања во рамки на достапните социјални медиуми.
Овие работници се реализираа во неколку наврати:
а) Работилници за социјални медиуми и младински активизам: алатки и модели, кои би ги опфатиле следните теми
и области: Вовед во дигитален активизам, значење и примена; Запознавање и презентација со технологии и бесплатен софтвер за онлајн артикулација; Запознавање со
конкретни младински акции и презентација на неколку
начини како тоа да се изведе (врснички модел на активно граѓанско учество на нет преку позитивни примери од
младинска заедница).
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б) Работилници за планирање и организирање на Фејсбук
кампањи и акции, кои ги запознаа младите со следните
аспекти: запознавање со постоечкиот концепт на младински активизам онлајн и начините како може да се спроведе; директно вклучување во планирање и организација на
Фејсбук кампањи на темите кои ги избраа како најсоодветни; поттикнување, одржување и модерирање на Фејсбук дискусија за горенаведените теми; презентација на
можните начини за инволвирање и активирање на постоечките Фејсбук мрежи на пријатели во промовирањето на
поинакви и значајни теми за младите.
5. Работилница за координација. Во оваа работилница беше
опфатено планирање на онлајн однесување, вклученост, дефинирање на улогите и начинот на комуникација на Фејсбук
страниците, избор и утврдување на одговорностите на тимот на модератори на дискусија и тимот на координатори на
онлајн активност на Фејсбук страниците.
6. Работилници за испитување на можност за трансфер на онлајн диускусијата во акција.Овие работилници генерираа
идеи за одржливост на сајтовите и можности за актуелизирање и организирање на онлајн активност која ќе придонесе
кон реална акција или промена во училишната заедница.
Како резултат на досегашното искуство со иницијативите на младинскиот дигитален активизам, можат да се издвојат
неколку битни аспекти на работниот процес кои треба да се земат
предвид секогаш кога се организираат вакви проекти или иницијативи:
1. Поврзување и трансфер: Програмите секогаш треба да имаа
цел на спојување на онлајн со офлајн реалноста бидејќи онлајн контактот е поефективен доколку му претходи или е
проследен со офлајн контакт/акција/дејствување.
2. Модерација и координација: Кога станува збор за младински
училишни групи кај кои веќе постои реален контакт помеѓу
членовите на групата, потребна е модерација и координација на онлајн активностите од страна на врсници во консултација и со поддршка од возрасен. Пожелно е навремено
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формирање на онлајн координациски групи од затворен тип
или со ограничен пристап, како и правилник на администрирање на членството и учеството. Кога програмата поаѓа
од реален контекст и зависи на почеток од определена група
иницијатори на промените, потребно е јасно дефинирање на
улогите и одговорностите во однос на целиот процес.
3. Стекнување доверба и желба за соработка. Доколку станува
збор за работна група составена од ученици од различни училишта, а кои работат на една иста тема, пожелно е спојување на
групите од самиот почеток и создавање атмосфера на доверба
и соработка.
4. Познавање на јазикот на дигиталната комуникација. Во програмите за младински дигитален активизам посебно треба
да се нагласи важноста на стекнувањето и практикувањето
на вештини за правилна, коректна и објективна употреба на
онлајн јазикот на комуникација. Потребно е познавање на
јазикот на омраза и соодветно коригирање во онлајн дискусијата.
5. Техничко-педагошки услови за дигитален активизам. Постоење на соодветни услови за спроведување на ваков тип на
онлајн активности во склоп на училиштето. Покрај техничните услови (поседување соодветна технологија и Интернет), потребно е пронаоѓање, адаптација и примена на оваа
методологија на работа во официјалната наставна програма и
во воннаставните активности.
6. Употреба на социјалните медиуми во официјалниот курикулум. Запознавање и воведување на социјални Интернет алатки и начини за онлајн артикулацијата во склоп на официјалната наставна програма. На тој начин она што се пренесува
како знаење преку официјалниот курикулум се артикулира
како пракса во реален контекст. Користејќи ги алатките на
дигиталниот активизам, учениците и наставниците ја осмислуваат и ја реализираат општествената одговорност и
применливост на наставната програма. Официјалната наставна програма би можела подетално да истражува и да разработува теми значајни за младите, да адресира конкретни
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збиднувања во училишната средина и да пронаоѓа начини за
помотивирана вклученост на училишната заедница, а, пред
сè, на учениците. Наставната програма би можела поактивно да ги разработува областите на медиумска и дигитална
писменост и да им понуди на учениците можности за поблиско запознавање со алатките и начините за онлајн артикулација. За почеток, училиштата би можеле да ги стимулираат
учениците да прават пренос и артикулација на училишните
проектни активности во онлајн средината.
7. Методологија и стратегија. Потребна е методологија и стратешки приод во примената на соодветни алатки за онлајн
промоција и артикулација на Фејсбук страниците во мрежите на пријатели. Свесноста на младите за социјалните промени настанати од дигиталниот активизам е сè уште на ниско
ниво и потребно е поблиско запознавање со начините, содржините и апликативноста.
8. Поддршка. Потребен е тим на возрасни кој ќе биде запознат
со младинската култура во актуелната училишна средина, а
воедно ќе поседува и технички познавања и пракса на примена на алатките и приодите во дигиталниот активизам. Воедно, најголем ефект се постигнува доколку поддршката ја
даваат врсници-експерти од областа со одредено искуство
на организација и спроведување на дигитален активизам.
9. Поврзување и споделување. Поврзување на училишните иницијативи со веќе постоечките младински онлајн активистички иницијативи и/или со актуелни граѓански иницијативи во заедницата.

Заклучок
Проектите за активно и конструктивно користење на социјалните медиуми го трасираат патот на една поинаква и не толку актуелна употреба на социјалните медиуми од страна на младите. Проектното искуство и евалвацијата на младите и нивните
согледувања на работниот процес укажуваат дека одржливоста на
онлајн дискусиите и пронаоѓањето на ефективен трансфер на ак83
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цијата од офлајн во онлајн контекст и обратно се прашањата на
кои треба да се работи.
Фејсбук, а, впрочем, и сите сајтови за социјално вмрежување нудат лесна одржливост, познатост и навигација на веќе
постоечката и разработената мрежа на контакти. Искуството со
навигацијата на личните профили, или „сопствениот“ виртуелен
простор нуди добра основа врз која би се организирале и граделе поинакви идентитетни искуства меѓу кои би било сместено и
искуството на младински онлајн активист. Фејсбук или онлајн
просторот во кој младиот се пројавува и активира генерира дигитални траги кои го вообличуваат младинскиот идентитет и кои
создаваат значајно присуство и легитимитет во онлајн просторот.
Во тој случај, практикувањето на онлајн активизам за младиот
човек би значело една поинаква перспектива на офлајн и онлајн
постоењето кое е оспособувачка, мотивирачка и која гради автентичност и размена на младиот човек со неговата поинтимна и поширока заедница. Само на тој начин, имајќи ги во раце алатките
кои неминовно му припаѓаат, младиот човек се потврдува себеси
и ја обзнанува својата посебност, активност, придонес и важност
во општеството.
Ваквите иницијативи во моментот го проблематизираат
прашањето на стекнатост наспроти наученост и се обидуваат да
одговорат: Дали младинскиот активизам во име на граѓанското
учество е познат и практикуван пристап од страна на младите како
и која било друга онлајн активност или, пак, младинскиот онлајн
активизам е научен стратешки пристап кон определени, претходно освестени и проблематизирани теми кои директно го засегаат
младиот човек?
Она што ваквите иницијативи го потврдуваат е дека ние
честопати претпоставуваме дека младинскиот активизам доаѓа самиот по себе и има неограничени можности. Многупати, онлајн
активноста не се преведува во реална акција и само неколкумина знаат како да ја искористат за вистинска онлајн партиципација
која води до определни социјални промени. (Terruelle, 2012) Не
треба да се заборави дека младинскиот активизам бара познавање
и апликација на ефективни дигитални алатки за детектирање, осмислување и артикулација на горливите теми. Младиот човек не се
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потврдува само преку техничката навигација и познавањето на сајтовите за социјално вмрежување, туку и преку селективност, артикулативност, организираност и апликативност на размислувањата
и дејствувањата. Дигиталниот активизам воедно подразбира една
од можностите за позитивен развој на младите, но и предизвик
зависен од контекстот на реализација, младинските капацитети и
структурите на поддршка.
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Методологијата што се користеше во проектот „Партиципацијата на младите од различно етничко потекло во дебатата за човекови права, користејќи социјални медиуми“ ги има своите корени во програмата „Уметност за социјални промени“ што
ЦИУ Мултимедиа ја има имплементирано во изминатите години.
Главната идеја на оваа методологија е да истражува каде
може да се искористи креативниот или уметничкиот процес за да
се овозможи младите луѓе да си дадат самите на себе право и да се
стекнат со потребните алатки за да се интегрираат себеси во едно
граѓанско и демократско општество.
Младите луѓе се соочени со многу различни видови на
предизвици што денешницата ги носи. Од една страна, глобализацијата со која се соочуваме сите, а, од друга страна, локалните специфики кои ги носи македонското општество. Во секој случај, овие
предизвици и влијанието на овие надворешни фактори, социјални
и политички, ги поткопуваат нивната самодоверба и самопочитувањето, како и нивната верба дека можат да дадат придонес за иднината на своето општество.
Креативноста, односно уметноста, како и користењето на
социјалните мрежи на креативен начин нудат конструктивни начини за младите луѓе да почнат да ги надминуваат овие проблеми
и предизвици.
Заради тоа, методологијата која е користена во проектот
„Партиципацијата на младите од различно етничко потекло во
дебатата за човекови права, користејќи социјални медиуми“ се
фокусира на употребата на дадени стратегии кои нудат конструктивни начини за младите луѓе да почнат да ги надминуваат своите
проблеми, како и да се соочуваат со ефектите на брзите социјални
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транзиции кои некогаш ескалираат и со конфликти од различни
типови. Целата методологија е контекстуализирана за работа во
мултиетнички и мултикултурни средини кои претставуваат слика
на македонската реалност.
Оваа методологија има за цел да им помогне на младите
луѓе кои биле конфронтирани со овие проблеми и предизвици, да
работат во група, водени од двајца лидери, и на креативен начин
да изнајдат решенија.
Главните постулати на оваа методологија се работа во група со 20-тина учесници, двајца лидери, работни сесии од по час и
половина и избор на стратегии и вежби кои се подолу објаснети.
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Стратегии и подготовка на работата во
етнички и културно мешани групи

Подготвувањето на работата со етнички и културно мешани групи наметнува разгледување на стратегии за избор на активности и вежби кои ќе овозможат ефективно учење. Генерално,
вниманието треба да се насочи кон неколку стратегии за ефикасен
избор и инкорпорирање на активности и вежби во програмата за
учење во мултикултурна средина и за мултикултурни теми.

Стратегии кои можат да се користат за работа со
мешани групи на млади:
I. Поставување на основните правила
II. Градење однос на почит во групата
		

III. Партиципација на групата во дефинирањето на
темите

		

IV. Разбирање на стереотипите, предрасудите и
дискриминацијата
V. Партиципацијата на младите во јавниот простор
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I. Поставување на основните правила

Одредени основни правила или општествени норми може
да помогнат работата во групата да биде ефективна и ефикасна.
Дел од овие правила се однесуваат на почитувањето на ставовите
и мислењата на другите, создавањето на атмосфера на дијалог и
сослушување и можноста секој да се изрази на јазикот на кој најдобро го прави тоа.

Вежба:

Нашите основни правила на комуникација

Цели:
– дефинирање на меѓусебните правила на комуникација
кои ќе овозможат ефикасно и ефективно учење и почитување во
работната група;
– креирање на сигурна и безбедна атмосфера за различностите кои се застапени во групата.
Времетраење: 15 минути.
Работни материјали: хамер, маркери во различни бои.
Инструкција: Наместете ги столчињата во круг со цел
сите учесници да може да остваруваат меѓусебен визуелен контакт.
Иницирајте ја темата за правилата за активно слушање преку прашања како: Што сакам другите да прават кога зборувам? Што јас
правам кога другите зборуваат? Што значи водење дијалог и дискусија?
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Запишувајте ги нивните идеи на хамер.
Доколку во групата не се појават идеи како: Те гледам додека зборуваш; Не прекинувам; Не уфрлам свои теми; Прашувам
за тоа што не ми е јасно; Не критикувам; Не давам совети и решенија; инструирајте ги вие да размислуваат на овие теми.
Усогласете се околу најважните правила на комуникација
кои треба да се почитуваат во работата. Истите истакнете ги во
работната просторија и секогаш кога ќе се прекршат, потсетете ги
учесниците на меѓусебно договорените правила.
Рефлексија: Како се чувствуваме за време на вежбата?
Што научив?
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II. Градење однос на почит во групата
Клучен чекор во дискусиите за мултикултурни прашања
е градење на заедница на почит. Учесниците треба да поразговараат за тоа како тие го доживуваат почитувањето и како тоа треба да
се интегрира во заедничката работе.

Вежба:

Запознавање на заедницата:
име и приказна за своето име

Цели:
– меѓусебно запознавање на учесниците;
– поставување на групната динамика;
– креирање кооперативна атмосфера за учење и меѓусебно споделување.
Времетраење: 20 минути.
Работни материјали: нема.
Инструкција: Наместете ги столчињата во круг со цел
сите учесници да може да остваруваат меѓусебен визуелен контакт.
Секој од нив нека го каже своето име и нека сподели приказна за
значењето на тоа име, за својот прекар, зошто и како ги добил и
како се однесува кон нив. Еден круг завршува кога сите учесници ќе
го кажат своето име и приказната за него. Направете ја вежбата во
неколку кругови со кажување на своите имиња, своите хобија итн.
Рефлексија: Како се чувствуваме за време на вежбата?
Што научив?
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Вежба:

Запознавање на заедницата:
Кој сум јас? Кои се луѓето околу мене?

Цели:
– градење на односите во групата;
– афирмација на индивидуалните квалитети/интереси на
учесниците;
– зајакнување на позитивните его-сили кај учесниците.
Времетраење: 15 минути.
Работни материјали: хартија А4 формат (доколку е можно и во повеќе бои), беџови за имиња, фломастери во боја.
Инструкција: Секој учесник нека добие празен лист хартија и беџ за своето име. Дадете им инструкција да го напишат
своето име на средината на листот, потоа во горниот лев агол да
напишат четири работи кои сакаат да ги прават, во горниот десен
агол да напишат четворица омилени пејачи или четири групи, потоа во долниот лев агол да напишат четири омилени филма и во
долниот десен агол да напишат четири придавки кои нив најдобро
ги опишуваат како личност. Откако ќе завршат, сите со листовите
на своите гради нека прошетаат слободно низ просторијата и нека
си ги читаат меѓусебните карактериситики без зборување. Дадете
им доволно време за да можат сите да имаат можност за средба.
Доколку некому не му е јасно што пишува, треба да го праша соговорникот на што точно мислел.
Оставете нека се пронајдат оние двојки/тројки кои имаат
сличности. Оставете им доволно време за да поразговараат за тоа
што ги обединува, а по што се различни, индивидуални.
Рефлексија: Како се чувствуваме за време на вежбата?
Што научив за себе и за другите околу мене?
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Вежба:

Градење на групата и зајакнување на
его-силите кај учесниците

Цели:
– зајакнување на групната динамика;
– афирмација на индивидуалните квалитети на учесниците;
– зајакнување на позитивните его-сили кај учесниците;
– зајакнување на кооперативната атмосфера за учење и
меѓусебно споделување.
Времетраење: 10 минути.
Работни материјали: нема.
Инструкција: Секој учесник треба во кругот да одбере
друга личност на која ќе ѝ каже еден комплимент. Вежбата може да
се повтори во неколку кругови.
Напомена: Атмосферата во која ќе се одвива вежбата треба да биде спонтана и да се внимава да не се изостане некој учесник, особено младите кои се интровертни.
Рефлексија: Како се чувствуваме за време на вежбата?
Што научив за себе и за другите околу мене?

Вежба:

Зближување

Цели:
– развивање чувство на припадност кон групата, независно од припадноста кон конкретна етничка заедница;
– поттикнување на соработката меѓу членовите на групата;
– поттикнување на учесниците да донесат групни одлуки
за прашања од заеднички интерес.
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Времетраење: 15 минути.
Работни материјали: хартија А4 формат на која се испишани зборови (доколку е можно и во повеќе бои), 6 – 8 марами.
Инструкција: На неколку листови хартија напишете зборови кои заедно сочинуваат една реченица која мислите дека е една
од главните мота на групата. Листовите поставете ги на различни
места во просторијата. Поделете ја групата на тимови од по двајца
членови при што секој тим треба да најде само еден збор. Доколку е
можно направете етнички и родово мешани групи. На едниот член
на групата заврзете му ги очите со марама и дајте им инструкција
да работат во тим за да го пронајдат претходно доделениот збор.
Единствено што треба да користат се инструкциите за движење
право, лево, десно, горе, долу, назад, стоп, продолжи. Напоменете
им да внимаат и на другите членови со заврзани очи кои, исто така,
се движат низ просторијата.
Откако ќе се соберат сите зборови, составете ја реченицата. На крајот, седнете во круг и иницирајте дискусија за напишаната реченица, за нејзиното значење лично и за заедницата, дали им
веруваат на партнерите и зошто, на кои препреки наидоа.
Рефлексија: Што правевме денес? Како се чувствуваме за
време на работилницата? Што научив? Дали и како можам наученото да го применам во секојдневниот живот?
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III. Партиципација на групата во
		
дефинирањето на темите

Истражувањето на дефиницијата за мултикултурност,
димензиите на културата и конзистентноста со која се дефинира
нашата култура и културите на другите – се важни аспекти на креирањето на програмата за мултикултурно образование. Во процесот на учење, учесниците треба внимателно да се водат низ серија
на чекори за да стекнат подобро разбирање на комплексноста на
мултикултурноста, а потоа да се соочат со предизвикот да ја применат за себе и во односот со другите. Дополнителен предизвик
за едукаторите е преиспитувањето на сопствената концептуализација на мултикултурното образование врз основа на нивните перцепции за сопствените културни димензии.

Вежба:

Дефинирање на интересите на учесниците
за работа, а во однос на
мултикултурното образование

Цели:
– осознавање на интересите на групата;
– поттикнување на партиципативно одлучување во групата;
– поттикнување на чувството за споделена одговорност
за квалитетот на работата.
Времетраење: 15 минути.
Работни материјали: хамер, маркери во боја, мала топка
100
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или мандарина/јаболко/портокал, листови А4 формат, пенкала.
Инструкција: Направете поделба на групата на следниот начин: учесниците нека застанат во круг во стоечка позиција и
нека си ја подаваат топката (или мандарината), оној кој ќе ја фати
топката во свои раце го кажува своето име и омилената боја. Подавањето нека се одвива по случаен избор и откако сите ќе го кажат
своето име и омилената боја, се делат во групи така што оние со
иста омилена боја претставуваат група.
Секоја од групите на лист А4 формат нека ги запише интересите на нејзините членови во однос на мултикултурното образование.
Откако сите групи ќе завршат, нека изберат портпарол и
една по една нека им ги пренесат своите идеи на другите учесници.
Истите запишувајте ги на голем хамер. Доколку се појават слични
теми – групирајте. Истовремено, иницирајте и дискусија за специфичните аспекти на темите, како на пример: современа и/или традиционална музика. На крај, систематизирајте ги темите кои се од
интерес на учесниците.
Размислете кои се најважните аспекти на секоја од темите
и како тие можат низ работилнички начин да им се пренесат на
учесниците.
Рефлексија: Што правевме денес? Како се чувствуваме за
време на работилницата?

Вежба:

Запознавање на заедницата: длабочината
и широчината на мултикултурноста
- баклава и сарма

Цели:
– размена на информации за омилените јадења и преку
тоа спознавање на традиционалните кујни и културата на храна;
– градење на спознание за заедничките и дистинктивните
карактеристики, рецепти, состојки, зачини на кујните во Македонија.
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Времетраење: 20 минути.
Работни материјали: нема.
Инструкција: Секој учесник во кругот да раскаже за
својата традиционална кујна, за тоа која му е омилена храна итн.
Потоа се иницира дебата за сличностите и разликите во кујните на
различните етнички групи.
Рефлексија: Што правевме денес? Како се чувствуваме за
време на работилницата? Што научив? Дали и како може наученото да го применам во секојдневниот живот?

Вежба:

Игра „Летен дожд“

Цели:
– размена на информации за омилените музички стилови, како и за традиционалната музика;
– градење на спознание за заедничките вредности кои ги
промовира музиката во Македонија.
Времетраење: 20 минути.
Инструкции: Поделете ги учениците во четири групи,
соодветно на годишните времиња и секоја од групите нека дискутира на следните теми:
Лето – Што значи музиката за нас?
Есен – Како музиката нè поврзува или нè разделува?
Пролет – Што можеме да дознаеме за некого ако ја познаваме музиката што ја слуша/сака?
Зима – Дали јазикот на музиката е универзален?
Потоа секоја од групите нека ги презентира своите мислења.
Рефлексија: Што правевме денес? Како се чувствуваме за
време на работилницата? Што научив? Дали и како може наученото да го применам во секојдневниот живот?
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IV. Разбирање на стереотипите,
		
предрасудите и дискриминацијата

Воведувањето на концепти на предрасуди и дискриминација преку процес на саморефлексија е еден од ефикасните начини да се пристапи кон разработување и освестување за овие теми.
Важно е во овој пристап да се даде можност учесниците да ги споделат личните приказни и искуства со стереотипи, предрасуди или
дискриминација, како жртва или како сторител. Јазикот и начинот
на изразување е виталниот аспект на мултикултурното образование и градењето свест за различноста и за еднаквоста на различностите. Во рамките на овие работилници, учесниците треба да се
поттикнат да разговараат за тоа како тие ги дефинираат зборовите
како стереотипи, предрасуди, дискриминација, расизам, сексизам,
classism и хомофобија. Во овие дискусии неминовна е појавата на
прашања на моќ и институционална дискриминација и важно е
тие да се адресираат во текот на заедничката групна работа.

Вежба:

Освестување за важноста на
идентитетот, афирмација на поединецот

Цели:
– афирмација на посебните идентитети на поединците
во групата;
– вежбање на активно слушање и спознавање на различностите;
– спознание за повеќето идентитети кои ги имаме во нашите животи.
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Времетраење: 30 минути.
Работни материјали: хартија А4 формат, пенкала.
Инструкции: Самостојна работа за сите учесници: „Размислете за својот живот и за бројните идентитети кои ги имате како
син/ќерка, брат/сестра, другар/другарка итн. и потоа распоредете
се во групите на кои припаѓате, како на пр. жена, нација, религија,
кошаркарски тим итн. Изберете три кои ви се најважни. За секоја
од трите избрани категории напишете една работа која ве прави
горд/а и една за која не сте среќен/среќна“. Откако ќе завршат, во
групата треба да изберат една личност и со неа да поразговараат
за својата листа. Охрабрете ги да вежбаат активно слушање и на
крајот сумирајте ги заедничките и работите кои се дистинктивни
за секој поединец.
Рефлексија: Како ми беше додека зборував? Што ми беше
пријатно и со што сум задоволен/задоволна? Што ми беше тешко/
напорно? Што сум забележал/а ново?

Вежба:

Приказни: Што значи да се биде
момче и девојка?

Цели:
– осознавање на родовите идентитети;
– стекнување знаење за важноста на поделбата на родовите улоги за процесот на стереотипизација;
– стекнување знаење за важноста на процесот на вреднување на родот и родовите улоги како општествено повеќе или
помалку вредни.
Времетраење: 20 минути.
Работни материјали: хартија А4 формат, пенкала.
Инструкција: Оваа вежба се користи како саморефлективна и притоа учесниците пишуваат и споделуваат кратки ин104

7_Praktiki.indd 104

19.12.2012 8:19:24 Uhr

Практики

формации за тоа како нивните родови идентитети биле означени
во текот на детството и за тоа какви пораки добивале за тоа што
значи да се биде момче или девојче. Дајте им насока на учесниците
да напишат за тоа како ги облекувале како мали, кои бои ги носеле,
кои професии и спортови ги посакувале, а кои им биле забранети. Исто така, нека помислат и за клучните пораки кои ги добивале од своите родители за типичното однесување на момчињата
и девојчињата. Овозможете време секој да помине низ процес на
интроспективна анализа и по 15-тина минути нека споделат и со
другите учесници. Внимавајте начинот на изразување да биде во
прво лице. Ваквата активност го задржува фокусот кон прашања
од лично искуство, наместо на нивните перцепции за искуствата
на „другите луѓе”. Истата вежба може да се користи и за разгледување на концептите на раса, сексуална ориентација, социо-економска класа, религија и други идентификатори.
Рефлексија: Што правевме денес? Како се чувствуваме за
време на работилницата? Што научив?

Вежба:

Истражување и дефиниции на стереотипи,
предрасуди и дискриминација

Цел: истражување за разбирањето на учесниците за стереотипите, предрасудите и дискриминацијата.
Времетраење: 20 минути.
песна“.

Потребни материјали: документарниот филм „Чија е таа

Инструкција: Гледајте го филмот со групата и иницирајте
дискусија за впечатоците од него и за стереотипите и предрасудите кон различните балкански народи. Дополнително коментирајте
ги реакциите и случувањата поврзани со различните стереотипи
и предрасуди во филмот. Иницирајте и дискусија дали музиката
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ги поврзува или ги разделува луѓето, но и за тоа колку музиката
е важна за сите. Критичкото размислување за сите медиуми и информации е суштински аспект на мултикултурното учење. Во тој
контекст, важно е со оваа активност да ги тестирате учесниците
за нивното разбирање на раса, пол и социо-економска класа, што
доведува до дијалог за стереотипите, дезинформациите и предрасудите и како за нив информираат наставата и учењето.
Рефлексија: Што правевме денес? Како се чувствуваме за
време на работилницата? Што научив? Дали и како може наученото да го применам во секојдневниот живот?

Вежба:

Истражување и дефиниции на стереотипи,
предрасуди и дискриминација

Цел: откривање на ситуации во кои осудуваме, односно откривање на важноста на партиципирање на разликите без вреднувања.
Времетраење: 45 минути.
Работен материјал: флипчарт хартија, маркери.
Инструкции: Поделете ги учесниците на мали групи. Едната група нека ја сочинуваат машки, а другата женски лица. На
флипчарт хартија членовите на секоја мала група пишуваат: Што
ми е туѓо кај спротивниот пол? Имаат три минути за работа по
што секоја од групите го поставува плакатот на видливо место и се
враќа во пленумот. Играта може да се повтори неколку пати според други заеднички особини (на пример: според национална припадност, за што во мали групи пишуваат на флипчарт хартија: Што
ми е туѓо кај другите национални припадности?) Кога членовите
на малите групи последен пат ќе се вратат во пленумот, дадете им
упатство да се прошетаат по просторијата и да ги прочитаат сите
плакати. Потоа сите нека се вратат на своите места во пленумот и
иницирајте дискусија за нивните впечатоци.
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Рефлекција: Како се чувствуваш по оваа вежба? Кои поими, според тебе, подразбираат омаловажување? Кои поими подразбираат љубопитност? Кои поими можеш лесно да ги прифатиш?
Што ти е тешко да прифатиш? Како ја гледате врската на оваа
вежба со вашето искуство во секојдневниот живот?

Вежба:

Развивање на толеранција кон
различностите

Цели:
– испитување на сопствените ставови за толеранција и
различност;
– развивање на толеранција кон ставовите кои се разликуваат од нашите.
Времетраење: 20 минути.
Инструкција: Пред почетокот на барометарот едукаторот
во просторијата означува два спротивни пола помеѓу кои учесниците можат да се движат, во зависност на тоа дали се согласуваат
или не за одредено тврдење. Откако учесниците ќе се распределат
во просторијата, повикајте некои да образложат зошто го одбрале
местото на кое стојат.
Работен материјал: предложените тврдења може да се
однесуваат на различни аспекти на толеранција на различности,
како:
– Кога би бил/а загрозен/а , би искористил насилство за
да се заштитам.
– Подобро насилство, отколку кукавица.
– Насилството е спротивно на ненасилството.
– Ненасилството не ги искористува слабостите на противникот.
– Принципот на ненасилната акција е со цел на противникот да му се пристапи со доверба.
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Рефлексија: Што правевме денес? Како се чувствуваме за
време на работилницата? Што научив? Дали и како може наученото да го применам во секојдневниот живот?
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V. Партиципација на младите во
		
јавниот простор

Вежба/
предавање:

Социјални медиуми

Цели:
– запознавање со концептот на социјални медиуми;
– запознавање како и дали ги пренесуваат информациите што ги примаат преку нивните примарни извори на информирање;
– поттикнување на граѓанското новинарство.
Времетраење: 60 минути.
Работни материјали: подготвени материјали за концептот за социјални медиуми, ЛЦД проектор, неколку компјутери.
Напомена: За оваа сесија често е потребно ангажирање
на дополнителни експерти за социјални медиуми.
Инструкција: Иницирајте дискусија за видовите на социјални медиуми кои ги познаваат, како: Facebook, Twitter, Блог,
MySpace, Hi5, Google+, Youtube, Flickr, поткаст. Потоа осврнете
се на разликите помеѓу традиционалните и социјалните медиуми, како и на начинот на креирање на социјален авторитет. Во
понатамошното предавање осврнете се на типовите на младински
активизам како: инволвирање на младите; младите како клучен
фактор; исклучиво младински активизам и за разликите помеѓу
истите. Отворете дискусија за нивните искуства од вклучување во
различни акции, проекти и сл.
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Темите и пораките кои ги имаат изработено како дел од
претходните вежби, искористете ги како работен материјал во
оваа вежба. Поделете ги учесниците според различните пораки и
во период од 20 минути нека креираат Фејсбук група која ќе биде
поврзана со темата која ја избрале и која ќе ги промовира ставовите на таа група. Нека се осврнат на следните аспекти:
– Име на Фејсбук групата.
– Како ќе изгледа Фејсбук групата?
– Слики? Видео? Текст?
– Како да влијаете во заедницата?
– Кому ќе биде наменета?
– На кој начин ќе се одржува во иднина?
На крајот, секоја од групите нека го презентира сработеното.
Рефлексија: Што правевме денес? Како се чувствуваме за
време на работилницата? Што научив? Дали и како може наученото да го применам во секојдневниот живот?

Вежба/
предавање:

Онлајн активизам

Цели:
– запознавање со концептите на онлајн и офлајн активизам;
– запознавање со нивните разлики;
– поттикнување на граѓанското учество на младите.
Времетраење: 60 минути.
Работни материјали: подготвени материјали за концептот за онлајн активизам, како и техничка опрема составена од ЛЦД
проектор и компјутер.
Напомена: За оваа сесија често е потребно ангажирање
на дополнителни експерти за социјални медиуми.
Инструкција: Иницирајте дискусија за тоа како рабо110
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ти Интернетот и што е социјално влијание. Обидете се од нив
да ги извлечете информациите за структурата и динамиката на
Интернет заедницата. Потоа иницирајте и дискусија за начинот
како Facebook и Google прават пари од бесплатните услуги. Дајте
им неколку примери кои сметате дека ќе им бидат познати, како:
Wikileaks, Anonymous, #протестирам/ Лондонски протести.
Рефлексија: Што правевме денес? Како се чувствуваме за
време на работилницата? Што научив? Дали и како може наученото да го применам во секојдневниот живот?

Вежба/
предавање:

Активизам од твојот џеб: дигитален
активизам и користење на мобилен
телефон за креирање содржина

Цели:
– запознавање со медиумските навики на учесниците;
– запознавање како и дали ги пренесуваат информациите што ги примаат преку нивните примарни извори на информирање;
– запознавање со концептот на дигитален активизам;
– поттикнување на граѓанското новинарство.
Времетраење: 60 минути.
Работни материјали: подготвени материјали за концептот за дигитален активизам, како и техничка опрема, и тоа:
smartphone, ЛЦД проектор, компјутер.
Напомена: За оваа сесија често е потребно ангажирање
на дополнителни експерти за социјални медиуми.
Инструкција: Идејата на оваа сесија е да ја покрие генералната употреба на мобилните телефони за креирање на содржина и претставување на мобилниот телефон како алатка за ефективно продуцирање на содржина. Во овој процес важно е да се објасни
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процесот на продуцирање и едитирање на фотографии, аудио и
видео; како се пренесува настан, случување во живо преку мобилен и да се дадат примери за можните начини на пренесување на
иницијативите од виртуелен во реален свет.

Вежба/
предавање:

Планирање и организирање на Фејсбук
кампањи и акции

Цели:
– запознавање со концептот на Фејсбук кампања;
– запознавање со различните начини на креативно користење на Фејсбук;
– поттикнување конструктивниот дигитален активизам;
– поттикнување на граѓанското учество на младите.
Времетраење: 60 минути.
Работни материјали: Подготвени материјали за концептот за Фејсбук кампањи и акции, како и ЛЦД проектор и неколку
компјутери.
Напомена: За оваа сесија често е потребно ангажирање
на дополнителни експерти за социјални медиуми.
Инструкција: Започнете со прашања, како: Дали имате
Фејсбук профили? За што ги користите? Што најмногу сакате да
правите на Фејсбук? Колку пријатели имате? Дали споделувате содржини? Од кој тип? Овие информации често служат за да откриете какво е разбирањето на темата помеѓу учесниците. Поделете ги
во неколку групи и секоја од нив нека отвори една Фејсбук страница на која ќе го сработи следното:
– Дефинирај ја јасно поентата/целта на Фејсбук страницата.
– Пополни го Инфо делот.
– Покани ги пријателите.
– Размисли за тизер кампања.
– Најди актуелен настан и фокусирај се на истиот на почеток.
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– Сподели! Линкувај!
– Поставувај прашања.
– Отворај дебати.
– Постирај слики, видеа, текст.
– Биди конзистентен, не дозволувај да згасне!
– Употреби ја можноста – испрати приватна порака до
поддржувачите.
– Не им додевај на оние кои не се заинтересирани.
Иницирајте дискусија за правилата на комуникација во
Фејсбук просторот, како на пример:
– Прави го она што го правиш најдобро, останатото линкувај го!
– Помини го филтерот на информации кај пријателите и
поддржувачите на Фејсбук.
– Нашите читатели/поддржувачи знаат повеќе од нас.
– Направете вашите поддржувачи да се чувствуваат како
„домаќини“.

како:

Преминете на образложување на типови на кампањи,

– Кампања „пишување писма“ и важните аспекти, како:
зошто би започнале со овој тип на кампања?
– Fundraising кампања, што е тоа?
Поделете ги учесниците на две групи и дајте им задача
да работат на овие два вида на кампањи при што ќе се осврнат на
следните аспекти:
– Дефинирајте го и истражете го добро проблемот кој го
адресирате.
– Напишете кусо инфо за да ги запознаете другите со
проблемот.
– Напишете писмо (примерок) кое ќе го споделите со
другите.
– Истражете добро кому ќе ги праќате писмата.
– Споделете ја информацијата со јавноста.
– Испратете ги писмата по пошта.
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– Следете ги понатамошните активности.
Иницирајте дискусија за примери на кампањи кои користеле социјални медиуми и мрежи за собирање на средства и
иницирајте дискусија за важните аспекти на партиципацијата во
виртуелниот простор, како: говор на омраза, дискриминаторски
говор, нетолерантен говор, поттикнување на насилство.

Вежба:

Младите и јавното настапување

Цел: поврзување на своите видувања за јавноста и местото кое во неа го зазема младиот човек.
Времетраење: 60 минути.
Работни материјали: нема.
Инструкции: Се работи во мали групи (од три до четири
лица). Во својата мала група учесниците треба да разговараат за
тоа како себеси се гледаат во јавноста. По разговорот секоја личност од своето тело треба да направи статуа со која ќе прикаже
како себеси се гледа во јавноста. Статуите на сите учесници се прикажуваат во пленум.
Приказ на статуата во пленум: Еден по еден членовите на
една група излегуваат во круг, се поставуваат со својата статуа во
таа положба. Кога сите статуи од групата се поставени, членовите
на останатите групи ги разгледуваат шетајќи околу нив и гласно
зборувајќи за асоцијациите.
Постапката се повторува за секоја група.
Рефлексија: Како се чувствуваш сега? Како се чувствував
додека ја осмислував статуата? Што беше тешко, а што лесно?
Што ви претставуваше задоволство? Како се чувствував додека
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ги гледав статуите? Што забележав? Како се гледам себеси во јавноста?

Вежба:

Активизам на улица

Цели:
– поттикнување на активизмот кај младите;
– давање на поддршка за јавно изнесување на ставовите
на младите.
Времетраење: 60 минути.
Работни материјали: флип-чарт, 10 хамери, маркери во
различни бои.
Инструкции: Отворете дискусија за најважните проблеми со кои се соочуваат младите кога треба јавно да ги изнесат своите ставови. Запишувајте ги нивните тврдења на флип-чарт. Од наведените тврдење, иницирајте дискусија за генералните теми кои
ги опфаќаат. Поделете ги учениците во групи соодветно на бројот
на темите и дајте им инструкција да напишат неколку главни пораки за темите, како на пример: Кога зборувам за моите потреби во
јавноста... Изнесените пораки нека ги запишат на големи хамери.
Дозволете им на учесниците да пишуваат на јазикот кој најдобро
го зборуваат.
Договорете средба надвор на улица каде јавно ќе продефилираат со своите пораки во својата заедница.
Рефлексија: Како се чувствуваш сега? Како се чувствував
додека ја работев вежбата? Што беше тешко, а што лесно? Што ви
претставуваше задоволство? Како себеси се гледам во јавноста?
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Вежба:

настапи;

Како се организира флеш моб?

Цели:
– стекнување на знаење за организација на вакви јавни

– поттикнување на активизмот кај младите;
– давање на поддршка за јавно изнесување на ставовите
на младите.
Времетраење: 60 минути.
Работни материјали: зависно од темата на настанот.
Напомена: За оваа сесија често е потребно ангажирање
на дополнителни експерти за социјални медиуми.
Инструкции: Флеш моб е организирана рутина на група
изведувачи кои работат заедно и масовно и имаат за цел да ја изненадат и забавуваат јавноста со спонтани перформанси во краток
временски период. Флеш моб настапите може да вклучуваат ора,
песни и може да имаат различна тематика.
Неколку чекори се важни во процесот на креирање на
флеш моб:
1. Усогласете ја целта на флеш мобот – успехот на зависи
само од оригиналноста, атрактивноста, туку и од актуелноста на
темата на настанот. Избегнувајте копирање на настани кои се веќе
прикажувани.
2. Разгледајте и други флеш моб настани на YouTube – денешните социјални медиуми изобилуваат со примери за флеш моб
настани од каде може да земете иснпирација за вашиот настап.
Како и сите перформанси, тајмингот и извршувањето се од клучно
значење за успехот на настанот.
3. Добро организирајте го настанот – мобилизирајте група на изведувачи и тоа користејќи ги социјалните медиуми и мрежи. Прашајте ги вашите пријатели и семејството дали би сакале да
бидат дел од него.
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4. Дајте ѝ јавни инструкции на вашата група на изведувачи – успехот на флеш моб настанот зависи од тоа дали секој од
учесниците знае точно што да прави.
5. Изберете костими или други начини на пренесување на
пораката – искористете едноставна облека и предмети или она што
луѓето веќе го имаат во својата гардероба или куќа како алатки за
пренесување на пораката.
6. Дознајте ги ограничувањата на јавниот простор каде
што ќе настапувате – направете соодветна проверка на местото
каде треба да се изврши флеш моб затоа што може да има одредени
безбедносни, правни или физички ограничувања на тоа место.
7. Организирајте квалитетно снимање на настанот – важно е да го одредите лицето кое ќе снима и кое ќе успее да го долови
расположението на толпата и елементите на настанот. Дефинитивно вреди да се има снимен целиот настан така што ќе можете да го
испратите на YouTube. Кој знае? Можеби ќе послужи како инспирација за другите флеш банди во иднина.
8. Само напред! Верувајте дека настанот ќе оди според
планот! Како организатор, останете одговорен за јавниот ред и
мирното извршување на настанот.
9. Завршете како ништо да не се случило! Подгответе се
да се вклопите назад во толпата како ништо да не се случило. Откако флеш моб настанот е готов, не дозволувајте им на учесниците
да седат околу и да разговараат или да почнат да зборуваат со толпата. Тие треба да се вмешаат назад со толпата како ништо да не се
случило.
Едно онлајн место за организирање флеш моб е преку
Flashmob.com (во http://www.flashmob.com/). Друга можност е,
Improveverywhere, http://improveverywhere.com/missions
Танц флеш моб. Ова е можеби најчестиот тип на флеш моб
кој се изведува и често го создава најголемиот спектакл.
1. Изберете песна. Дали сакате тоа да биде нешто весело и
игриво или...? Дали сакате песна од познат изведувач или одреден
стил на музика, како што е операта?
2. Најдете кореограф. Ако нема таков меѓу вас во групата,
распрашајте се за некој кој знае како да ви помогне танцот да го
претворите во нешто спектакуларно.
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3. Изберете место за танц. Изберете локација каде има голем број минувачи.
4. Соберете група на танчери. Танц флеш моб може да се
направи од која било бројка на луѓе, но обидете се да се стремите
за најмалку 50-75. Тоа може да звучи како голема организација, но
колку повеќе луѓе имате, толку поефективна станува играта.
5. Поделете се во помали групи и вежбајте! На овој начин
не мора да бидете премногу луѓе во иста просторија или на исто
место одеднаш и притоа може, исто така, да ја забавувате публиката од различни перспективи.
6. Изберете еден добар лидер или неколку... Тоа ќе биде
најдобриот танчар во групата, лицето кое го поставува ритамот и
ги обезбедува следните точки за останатите танчери.
7. Преправајте се како ништо да не се случило! Штом ќе
заврши песната, танчерите треба да се оддалечат и да се однесуваат како обични членови на толпата, односно како ништо да не се
случило.
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