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Сличности и разлики
меѓу ЛУЃЕТО ВО
ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

Основна карактеристика на граѓанското општество е пра
вото на сите граѓани да учествуваат во општествениот живот.
Тоа е еден од основните столбови на демократијата. Ова значи
дека секој граѓанин, на различен начин, (преку гласање, здру
жување во граѓански организации, волонтерски активности и
сл.), може да одлучува или да учествува во одлуките што при
донесуваат кон создавање услoви за развој и за квалитетен
живот. Уште една карактеристика на граѓанското општество
е, исто така, многу важна, а тоа е почитувањето на основните
принципи на слобода, правичност, рамноправност, почитување
на разликите и правата на сите луѓе.
Нашата земја е демократско, граѓанско општество каде што
заедно живеат повеќе култури и почитувањето на овие принци
пи е загарантирано со Уставот на Република Македонија.
Кога велиме дека во нашата земја живеат припадници на раз
лични култури, мислиме на припадници на различни етнички
заедници, различна вероисповед, припадници што зборуваат
различен јазик и сл. Сите тие култури се специфични и се меѓу
себно слични, но и различни.

Што треба да
знаеме за културата?
Под култура се подразбира начинот на живот на припадници
те на одредено општество или пак на одредени групи во рамки
те на самото општество. Тоа значи дека кога велиме култура, не
мислиме само на музика, уметност, литература и сл. Културата
го опфаќа и начинот на којшто луѓето во одредено општество
комуницираат меѓу себе, начинот на кој се облекуваат, што и
како јадат, обичаите поврзани со венчавките или, пак, семеј
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ното живеење, начинот на извршување на работата, религиозните
церемонии, па дури и исполнувањето на слободното време. Елемен
тите на културата можат да бидат верувања, идеи, усни преданија и
вредности, но и архитектонски објекти (згради, споменици), симбо
ли, уметнички дела (слики, скулптури), или пак технологија и сл.
Основно за секоја култура се идеите коишто одредуваат што е она
што се смета за важно, вредно и пожелно. Овие апстрактни идеи ги
претставуваат вредностите кои припадниците на одредена култу
ра ги негуваат и според кои се раководат во нивното однесување
и дејствување во општеството во кое живеат. Додека вредностите
претставуваат идеи за тоа што е исправно или погрешно, нормите
претставуваат правила на однесување што ги рефлектираат или пак
втемелуваат културните вредности. Вредностите и нормите, заед
нички го оформуваат начинот на којшто членовите на одредена кул
тура се однесуваат во нивното опкружување.

На пример:
Во Јапонија е сосема прифатливо кога се јаде супа гласно да се срка, додека
пак во многу други култури ова се смета за непристојно однесување. Кај нас
палец дигнат нагоре означува нешто позитивно, но во Малезија тој гест се
смета за крајно навредлив.

Рековме дека сите култури се разликуваат една од друга, но се
пак секоја култура е еднакво значајна и не треба да се проценува.
Интересно е да се знае дека едни исти предмети, активности или
настани во различна култура може да имаат различно значење. На
пример, во одредени култури белата боја е знак на радост и просла
вување на убави мигови, а во друга култура е знак на тага. Многу
често, културните разлики знаат да бидат причина за конфликт и тоа
најчесто се случува кога припадниците од една култура многу малку
или, пак, воопшто не знаат ништо за другата култура.
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Живееме во време кога мешањето на културите е неизбежно. Една
од причините којашто придонесува кон ова е сè поголемата обра
зовна мобилност, која подразбира стекнување на образование во
рамките на друга земја (според тоа и во друга култура); друга при
чина е поголемата мобилност на пазарот на трудот (луѓе од една
земја работат во друга); потоа визната либерализација којашто дава
можност за патување по светот и запознавање на нови култури; и
интернетот. Кога се создаваат услови за мешање на културите, не
избежно се отвора простор за комуникација меѓу припадниците на
различните култури. На тој начин тие меѓусебно се запознаваат и
имаат можност да осознаат дека освен разлики имаат и многу слич
ности, се среќаваат со исти животни предизвици и имаат слични по
треби и интереси.

На пример:
Кога Денис отиде на размена на ученици во Германија беше многу тажен што
ги напушта другарите и беше многу загрижен како ќе се вклопи во новата
средина. Не беше сигурен дали ќе стекне нови другари бидејќи многу малку
го знаеше јазикот, не знаеше многу за културата на земјата и за интересите
на младите таму. Се плашеше дали воопшто ќе биде прифатен од неговите
врсници. Кога започнаа часовите, на почетокот имаше проблем да се
вклопи, меѓутоа како што се запознаваше со соучениците сфати дека имаат
слични интереси – слушаат иста музика, гледаат исти филмови, играат
исти игри на компјутер. Ова го охрабри Денис полесно да комуницира со
врсниците, да сподели некои работи за себе, што беше клучно во процесот на
воспоставување на пријателски врски и подобро меѓусебно запознавање.

Комуникацијата и запознавањето се појдовна точка за воспоста
вување на позитивни релации помеѓу припадниците на различни
култури, кои се засноваат на некои од основните вредности за со
работка како што се искреност, отвореност, почитување и љубопит
ност да се научи нешто ново. Ова е важно за остварување на прин
ципите на демократкото граѓанско општество.
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Знаевте ли дека…

1
Во 1950 година само 4 јазици се зборуваа во институциите
на Европската Унија, додека во 2018 година официјално
се користат 24 јазици. Секоја земја членка е претставена
со официјалниот јазик на државата, и тој станува еден од
јазиците што службено се користат во Европската Унија.

2
Основни вредности на Европската Унија се:
почитување на достоинството на човекот и човековите
права, слобода, демократија, еднаквост и почитување
на правото. Тие јасно се утврдени и загарантирани со
Повелбата за основните права.
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Активност на час
Од списокот на вредности даден подолу, одбери 10 вредности кои што
ти се важни лично на тебе. Доколку сметаш дека некоја твоја лична вред
ност не е опфатена со списокот, слободно додади ја. Со овој избор го на
прави твојот личен список на вредности. Сега од овој список, одбери 5
вредности што ти се поважни. Потоа, размисли и од овие 5 одбери само 3
вредности што тебе ти се најважни.
Откако ќе ги избереш твоите 3 лични вредности размисли зошто овие
три ти се најважни, дали ти беше тешко или лесно да го направиш изборот.
Потоа, со ученикот до тебе разговарајте за избраните вредности.
За време на часот, дискутирајте со цело одделение околу вредностите
што ви се важни. Во дискусијата учествува и вашиот наставник/настав
ничка и видете дали неговиот/нејзиниот список на вредности е сличен со
вашиот или пак можеби е сосема различен.

Список на лични вредности:
&& МИРОЉУБИВОСТ

&& РАДОСТ

&& КРЕАТИВНОСТ

&& БОГАТСТВО

&& ЉУБОВ

&& ЉУБОПИТНОСТ

&& СРЕЌА

&& СЕМЕЈСТВО

&& ЗДРАВЈЕ

&& УСПЕШНОСТ

&& МУДРОСТ

&& ИСКРЕНОСТ

&& ПРИЈАТЕЛСТВО

&& ВИСТИНА

&& ПРОФЕСИОНАЛНОСТ

&& СЛАВА

&& СТАТУС

&& ОДГОВОРНОСТ

&& МОЌ

&& ПРИФАЌАЊЕ

&& БЕЗБЕДНОСТ

&& ВЛИЈАНИЕ

&& ХРАБРОСТ

&& ОПТИМИЗАМ

&& ПРАВИЧНОСТ

&& СОРАБОТКА

&& МОТИВИРАНОСТ

&& ______________

&& ______________

&& ______________
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ПРИПАДНОСТ
кон заедницата

Од самото раѓање, ние припаѓаме на некоја заедница. Под заедница се
подразбира група на луѓе, кои имаат нешто заедничко, како на пример, за
еднички карактеристики (пол, возраст, етничка припадност), заеднички
цели или живеат на иста географска локација. Заедниците најчесто имаат
веќе поставени норми и врз основа на тие норми се овозможува нивното
опстојување.
Како што човекот расте и се развива, тој станува дел и припаѓа на најраз
лични заедници (на пример: семејство, училиште, факултет, организација во
која работи, населба, општина). Притоа, неизбежно е во тие заедници, пое
динецот да има своја сопствена улога и преку неа да го гради својот иден
титет (како што е објаснето во примерите од тема 1: Претстава за себе како
граѓанин), но и да функционира во релација со останатите припадници од
таа заедница. Луѓето во заедницата се надополнуваат, се поддржуваат и си
помагаат едни на други за да ги совладаат препреките. Со постојана кому
никација, меѓусебна поддршка и грижа, тие работат заедно за да ја остварат
замислената цел.

На пример:
Одделението е една заедница во која учениците имаат иста цел, а тоа е да стекнат
нови знаења и вештини. Сепак, сите ученици од одделението се среќаваат со
најразлични предизвици, па така во едно одделение Ана разбира многу подобро
Математика, а на Самир повеќе му оди предметот Историја. Ако Ана му помогне
на Самир по предметот математика и ако Самир и помогне на Ана по предметот
Историја, тогаш и двајцата ќе можат да го совладаат непознатиот материјал и да
покажат добри резултати, со што ќе ја остварат заедничката цел.
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Освен придобивките што ги имаат членовите на заедницата од неа, тие,
исто така, можат активно да придонесуваат за унапредување и развој на
сопствената заедница. Поттикот за подобрување на заедницата доаѓа то
гаш кога поединци или групи не се задоволни или не се согласуваат со од
редени услови, правила, норми или состојби што ги поставила заедницата.
Во тој случај, тие можат да поттикнат дискусија и да предложат решенија за
подобрување. За да се остварат предложените решенија, членовите на за
едницата (на пр. учениците во училиште во рамки на одделенската или учи
лишната заедница, граѓаните во рамки на својата населба или општина и сл.)
можат да се организираат во најразлични форми и да осмислат конкретни
акции. Во граѓанските општества, еден облик на дејствување во заедницата
е преку волонтирање.
Волонтерството претставува активност што придонесува за подобру
вање на квалитетот на животот во заедницата преку активно вклучување на
луѓето во општествениот живот. Волонтерите го вложуваат своето лично
време, труд и знаење во активности од кои стекнуваат нови знаења, вешти
ни и искуства. Тие стекнуваат нови пријателства, им помагаат на другите да
работат на своите цели и придонесуваат кон напредок на својата заедница.
Волонтерите можат да помогнат во организирањето на некој настан, да
се ангажираат во организација што им помага на животните, активно да уче
ствуваат во акции за собирање облека и храна за луѓе на кои им се потребни,
да учествуваат во различни активности за зачувување на животната среди
на и креирање на чиста животна околина, да помогнат во реализирање на
активностите во училиштето, општината, граѓанските организации и други
институции. Од друга страна, волонтирањето има важна улога во подобру
вање на комуникацијата со својата заедница и помага да се унапредат веш
тините и да се стекнат искуства што се неопходни за активно граѓанство.
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Знаевте ли дека…

1
Мировниот корпус (Peace Corps) е независна американска
владина агенција, која е посветена на светскиот мир и
пријателство и обезбедува волонтери во земјите низ светот
што побарале помош. Мировниот корпус е основан во 1961
година од претседателот Џон Ф. Кенеди, а својата мисија во
Македонија ја започна во 1996 година. Тие во Македонија
имаат волонтери што помагаат при реализација на настава
по англиски јазик и развој на локалните заедници.

2
Сојуз на извидници на Македонија е организација
што постои од 1921 година. Нивната мисија е преку
извидничкиот метод и неформална едукација децата и
младите да го пронајдат своето место и да го истакнат
својот карактер, активно вклучувајќи се во општеството,
донесувајќи одлуки што го прават светот подобро
место за живеење. Член може да стане секој жител на
Република Македонија со наполнети седум години.

3
Повеќе од една милијарда луѓе во светот волонтираат.

10

Активност на час

Направете мапа на вашето одделение. Напишете ги имињата
на секој ученик и наставникот по Граѓанско образование. За
секој поединечно напишете една работа во која тој/таа е до
бар/добра и на кој начин може да им помогне на другите чле
нови во вашата одделенска заедница да бидат подобри или
поуспешни.
Разговарајте што би сакале да подобрите во вашето одде
ление. Поставете најмалку 2 цели (на пример: 1. Да го подо
бриме дружењето и 2. Да го подобриме училишниот успех на
паралелката). Размислете како секој од вас може да придоне
се во остварување на поставените цели.
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11

СОРАБОТКА И ПОВРЗАНОСТ

во заедницата

Во денешно време, во светот не постои држава во која живеат луѓе што
припаѓаат само на една култура или само на една заедница. На пример, на
територијата на Република Македонија живеат граѓани што се припадници
на различни култури и етнички заедници (Македонци, Албанци, Турци, Роми,
Срби, Бошњаци, Власи итн.). Оние држави, односно општества во кои заед
но живеат припадници на различни култури се нарекуваат мултикултурни
општества. Мултикултура е постоење на повеќе различни групи во едно
општество, со свои расни, етнички, јазични и други разлики. Мултикултур
ното општество се залага за признавање на етничката и културната раз
ноликост и постигнување на општествена рамноправност меѓу различните
групи. Рамноправноста подразбира дека секоја култура во едно општество
има еднаков третман, а културните карактеристики на секоја група се при
знаени и почитувани како дел од нивниот идентитет.
Иако во едно општество луѓето доаѓаат од различни културни заедници,
тие остваруваат врски и се поврзани меѓу себе, најчесто преку заедничките
институции како што се училишта, организации, претпријатија, здруженија
итн. Преку ваквите форми на поврзаност тие соработуваат, комуницираат и
разменуваат ставови и мислења. Сепак, поради припадноста во различните
културни, етнички и религиски групи, се случува луѓето различно да раз
мислуваат за одредени работи.
Почитувањето различности подразбира прифаќање дека луѓето од дру
гите култури може да имаат различни вредности, однесувања, верувања и
погледи на некои аспекти од реалноста, без да ги проценуваме како добри
или лоши. Тие можат да ни бидат блиски или далечни, да ни се допаѓаат
или не, но за нив не се убедуваме или расправаме, едноставно ги прифаќа
ме како нешто ново што сме научиле за конкретната култура. Ова е особено
важно за човековото живеење во мултикултурното општество каде различ
ните културни групи ги негуваат своите културни белези.
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На пример:
Старата чаршија во Скопје е место каде што се негуваат различни културни
обележја. Таму може да најдеме вкусна традиционална храна, стари занаети,
културно- историски објекти градени низ историјата (џамии, цркви, анови, амами,
безистени). Исто така Чаршијата е место каде се наоѓаат уметнички галерии,
музеи, факултети, училишта, се одржуваат концерти, театарски претстави, модни
ревии, филмски фестивали и слично. Во Чаршијата може да ги слушнете сите
јазици што се зборуваат во Македонија и е добар пример на заедница, каде луѓето
комуницираат, се почитуваат меѓусебно и се негуваат сите културни белези.

Ваквиот начин на интеракција е само еден од примерите како може да
се развива соработката помеѓу различните култури. Директниот контакт
со припадниците на другите култури ни овозможува да ги согледаме слич
ностите и разликите помеѓу културите и да дознаеме зошто е тоа така. На тој
начин ние развиваме чувство на толеранција и почитување на разликите
како предуслов за градење на соживот помеѓу различните култури. Да се
биде толерантен кон другиот значи да се покаже разбирање и грижа кон
различниот, со цел да се постави простор за дијалог кој е неопходен ако
сакаме да научиме нешто повеќе едни за други.
Но, не е доволно само да се препознае постоењето на различните групи
во една заедница. Наместо да живеат едни покрај други, луѓето треба да
живеат едни со други. За да напредува општеството, неопходно е луѓето
од различните групи да се познаваат и разбираат меѓусебно. Исто така,
од суштинско значење е сите припадници на различните култури во едно
општество да имаат еднакви можности да ги развиваат своите потенцијали
и да ги практикуваат своите права. Културите треба да се почитуваат би
дејќи секоја од нив носи свои вредности што можат значајно да придонесат
во општественото живеење. На тој начин се постигнува почитување на раз
ликите и меѓусебна толеранција и се гради соживот и заедништво.

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ
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ТЕМА 2

СОРАБОТКА И ПОВРЗАНОСТ ВО ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

Знаевте ли дека…

1
Министерството за образование и наука секоја година им
дава поддршка на училиштата да организираат заеднички
ученички активности што ја поттикнуваат соработката
помеѓу учениците за унапредување на меѓуетничката
интеграција во образованието.

2
Во усвоената Декларација за принципите на
толеранцијата на УНЕСКО на Генералната конференција
одржана во 1995 година, толеранцијата се дефинира
како: „Почитување, прифаќање и ценење на богатата
разновидност на културите од нашиот свет, нашите форми
на изразување и начини да се биде човек.“
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Активности на час

Активност 1:
Разговарајте со директорот на училиштето дали во вашето
училиште постои Тим за училишна интеграција, којшто орга
низира заеднички активности и иницијативи со наставници и
ученици што потекнуваат од различни етнички заедници и што
учат на различен наставен јазик. Дознајте кои се членовите на
тимот, спроведете интервју со нив, прашајте ги за спроведе
ните активности и од добиените информации селектирајте ги
најважните и подгответе презентација.
Секој од вас, во својата паралелка треба да ја презентира
работата на Тимот за училишна интеграција во вашето училиште
и да ги опише заедничките активности и иницијативи што ја по
добруваат соработката во одделението, училиштето, општина
та, локалната заедница и општеството.

Активност 2:
Поделете се во групи и секоја група нека избере една држа
ва која замислено ќе ја посетите. Секоја група истражува за ме
стата, луѓето, обичаите, храната, јазикот, религијата, и други
интересни работи за државата. Потоа, подгответе презента
ција која најдобро ќе ја прикаже државата што замислено сте ја
посетиле. Обидете се презентацијата да биде што поинтересна
за вашите соученици. Потоа дискутирајте заедно што е заед
ничко за сите овие држави.

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ
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ТЕМА 2

СОРАБОТКА И ПОВРЗАНОСТ ВО ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

Активности на час

Активност 3:
Изберете неколку зборови/изрази што би сакале да
научите како се пишуваат и изговараат на други јазици
што се зборуваат во Македонија (на пример: македонски,
српски, албански, босански, турски). Такви зборови мо
жат да бидат: толеранција, соживот, заедништво, мир,
права, рамноправност, правда итн., или изразите: „Добар
ден“, „Како си?“, „Како се викаш?“, „Благодарам“ и сл.
Направете хартиени кеси на кои ќе испишете еден
збор/израз на повеќе различни јазици. Организирајте
акција на која ќе ги продавате кесите, по симболична
цена, во училиштето или надвор од него. Собраните пари
искористете ги за набавка на наставни средства или
друго што ќе оцените дека е потребно за училиштето.
На овој начин: 1) ќе научите нови зборови/изрази што
ги користат некои од етничките заедници што живеат во
Македонија, 2) ќе ја подигнете свеста на заедницата за
потребата од користење материјали што се рециклираат
(хартија наместо најлон), 3) ќе придонесете за подобру
вање на условите во вашето училиште.
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