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ПАНДЕМИJА 

За родителите и стресот

Пандемијата КОВИД 19 ги има сите карактеристики на застрашувачки, глобално опасен 
настан кој го промени секојдневниот живот на жителите на целата планета. Реакциите на 
Владите и кризните штабови во земјите беа фокусирани кон заштита на здравјето и животот 
на луѓето. Глобалната пандемија го зголеми нивото на стрес кај сите, вклучувајќи ги тука и 
родителите/старателите. Многу родители минуваат низ различни стресни искуства, постои 
голема неизвесност околу заболувањето, некои луѓе заболуваат или заболуваат нивните 
најблиски, постои ограничување на контактите, изолација и карантин, социјална стигма на 
заразените, усогласување на работните обврски со грижата за децата и одржувањето на 
домашните обврски, школување на далечина на децата, загриженост за изворите на приходи, 
изложеност на разни дезинформации и бомбастични наслови за пандемијата, итн. 

Возрасните, особено родителите, имаат важна улога во обезбедување адекватна 
поддршка на детето и градење на детската емоционална отпорност, што е од особено 
значење кога родителите и самите се погодени од силни стресни или трауматски искуства 
поради пандемијата. 

Постојат повеќе показатели кои може да упатуваат дека некое лице е под стрес. 

Психолошки показатели:

•	 Се јавува несигурност и напнатост;

•	 Константна присутност на негативни мисли и грижи;

•	 Страв и загриженост за својот и животот на своите најблиски; 

•	 Раздразливост и напнатост;

•	 Тешкотии со концентрацијата, заборавност, расеаност.

Физички показатели

•	 Нарушување на начинот на исхрана и /или спиењето;

•	 Хормонски нарушувања;
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•	 Болка во градите, во мускулите,

•	 Чувство на трпнеж на рацете;

•	 Вртоглавица, чувство на нестабилност;

•	 Влошување на постоечките здравствени проблеми.

По изложување на стрес некој може да има посилни, а некој поблаго изразени реакции, но 
сите тие за повеќето луѓе се очекуван одговор и дел на нормалното преживување. 

Зgравје�о е сос�ојба на целосна физичка, мен�ална и социјална 
блаῑосос�ојба, а не само о�сус�во на болес� или слабос�.

Во вакви измене�и околнос�и важно е gа биgеме gобро информирани и gа ῑи слеgиме 
препораки�е на СЗО и Националнио� кризен ш�аб, и gа �реземеме сѐ ш�о е во наша моќ 
за gа се заш�и�име и gа си �омоῑнеме сами�е себе си, но и gа им пружиме поggршка 
на �рија�ели�е и блиски�е. Ис�о �ака е важно gа се обиgеме gа ос�анеме �ози�ивни, 
gа ја намалиме изложенос�а, чи�ање�о и слушањето соgржини кои �реgизвикуваа� 
на�на�ос�, особено gа не веруваме на не�роверени и сензационалис�ички информации 
за �андемија�а. Мораме gа преземеме активна ῑрижа за со�с�вено�о зgравје, gа спиеме 
најмалку сеgум часа gневно, зgраво gа се храниме, реgовно gа вежбаме и gа �ешачиме, 
бидејќи при физичка�а ак�ивнос� и gвижење�о се лачи енgорфин-хормонот заgолжен 
за gобро�о рас�оложение. Најgобро би било коῑа gневнио� рас�ореg на gено� би имал 
вообичаена с�рук�ура со онаа која веќе сме ја имале. 

Исто така е важно е да се одржува комуникација со блиските и пријателите по 
пат на технологиите на модерното време: (viber, skype, zoom), да разговараме 
за тоа како се чувствуваме, да споделиме со нив некоја активност која нам ни 
помага да се справиме со предизвиците што ги носи пандемијата и стресот 
предизвикан од неа. Препознавањето на сопствените емоции и зборувањето за 
нив, ќе ни помогне полесно да се справиме со нив, бидејќи изразувањето на 
емоциите во вакви кризни времиња не е знак на слабост туку зачувување на 
менталното здравје. 

Важно е gа се заш�и�име сами�е, но и gа им �ружите 
�оggршка на gруῑи�е!

Преg gа му �омоῑнете на ваше�о gе�е �омоῑне�е си себеси!!!
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КОВИД 19 и РОДИТЕЛСТВО

Во време кога сите зборуваат за корона вирусот и ниту една вест ниту разговор не минува 
без да се спомене оваа тема, не можеме да очекуваме дека децата од најрана возраст 
нема да знаат дека постои некоја болест за која возрасните се загрижени. Децата впиваат 
информации од разговорите кои ги слушаат, од медиумите, од врсниците, наставниците, 
а колку и како тоа го разбираат е посебно прашање. Но децата сигурно ги препознаваат 
емоциите во својата околина и затоа не треба да чекаме детето да дојде и да поставува 
прашања туку самите треба да поттикнеме разговор со него. Доколку пак ја избегнуваме 
темата, на детето му праќаме порака дека проблемот е премногу застрашувачки и од него 
криеме нешто, и тогаш грижата на детето може да биде посилна. Избегнувањето разговор 
и игнорирањето на ситуацијата, може да биде многу штетно, бидејќи децата може да 
добијат искривена слика, погрешно да го разберат тоа што го слушаат, што секако ќе влијае 
на тоа како се чувствуваат. Децата ги препознаваат емоциите на луѓето кои се во нивната 
околина и затоа доколку не можеме да ги скриеме своите емоции, треба да најдеме начин 
како да им објасниме на децата зошто се однесуваме на одреден начин. Во спротивно, на 
детето му праќаме имплицитна порака дека проблемот е премногу застрашувачки и дека 
од него криеме нешто. Разговорот со детето на оваа тема, за родителите е шанса детето 
да ги поправи погрешните информации кои ги слушнало, што секако ќе влијае на тоа како 
ќе се чувствува, но и да му покажеме на детето дека може да смета на родителите и да 
прашува сѐ што го интересира. 

Извори на стрес кај децата и младите

Стресот претставува составен дел на секоја животна возраст, но постојат здрави начини 
како децата и младите да се справат со него. Доколку трае краток период, стресот може 
да има поттикнувачко дејство врз детето (да го мотивира да учи повеќе), меѓутоа ако 
трае подолг период, хроничниот стрес може да предизвика разни телесни и ментално-
здравствени проблеми.

Како реагираат децата на стрес

Реакциите на децата на стресни состојби може да се разликуваат во зависност од возраста 
и други фактори. Ова се некои знаци кои може да укажуваат дека детето е под стрес.

Реакции на децата кои се помали од 7 години 

•	 Плачливост, пречувствителност, бурни реакции ( силни изливи на бес и лутина), 
регресија (мокрење во кревет, цицање палец, цуцла...); 
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•	 Појава на рани стравови, стравови од одвојување; 

•	 Промени во навиките за исхрана и спиење ( будење ноќе, ноќни кошмари);

•	 Непосакувано однесување ( гризење, удирање, пркосење, фрлање...);

Коῑа ќе наиgе�е на вакво оgнесување, �о�ребно е gа зас�ане�е и gа размисли�е 
ш�о ви кажува ваше�о gе�е со свое�о оgнесување, за gа може�е gа оgговори�е на 
начин ш�о најgобро gи задоволува неῑови�е �о�реби! 

Реакции на децата постари од 7 години

•	 Нагли промени во расположението, раздразливост, напнатост, појава на 
стравови, бурни емоционални реакции, бес, расправање;

•	 Повлекување во себе, несигурност, губиток на интерес, избегнување да 
се дружи;

•	 Промени во апетитот, спиењето, ноќни кошмари, болки во стомак, главоболки;

•	 Агресивност, ризично однесување, инаетење, често кршење на правилата, 
тешкотии во помнењето и концентрацијата, тешкотии со учењето;

•	 Повеќето деца стануваат многу поврзани кон електронските направи и 
постојано се со телефонот или таблетот. 

Што им помага на децата во стресни ситуации?

Кај децата помали од 7 години потребно е родителите:

•	 Да ја одржат дневната рутина (предвидливост на настаните);

•	 Да најдат техники на опуштање ( слушање музика, читање книги);

•	 Да најдат време за нежност (гушкање и бакнување со своите деца);

•	 Да бидат креативни (да играат со детето, да го остават да ги одбира игрите, 
да цртаат); 

•	 Да бидат флексибилни кога децата преземаат иницијатива и сакаат да 
си играат;

•	 Да практикуваат физички активности (да престојуваат со децата на чист воздух, 
да се движат, да трчаат заедно со децата, да скокаат, да се протнуваат, итн.);
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•	 Да го пуштат детето да биде тоа што е, да ги прифатат емоциите на детето и 
да му помогнат да научи да ги изрази на адекватен начин.

Кај децата постари од 7 години

•	 Да разговараат со детето ( за што размислува, што го загрижува, но и да му 
пружат можност да прашува);

•	 Да се опуштат заедно (да пронајдат некои заеднички техники на опуштање и 
да ги практикуваат заедно);

•	 Да бидат присутни за своите деца без разлика на неговите/нејзините реакции;

•	 Да бидат трпеливи (да ги сакаат и да ја искажат љубовта кон нив);

•	 Да ги разберат (да пружат конструктивна поддршка, бидејќи капацитетите во 
вакви ситуации може да им бидат ограничени); 

•	 Да им помогнат да воспостават контрола и да бидат самостојни. 

Улогата на родителите е многу деликатна. Од една страна треба да им допуштат 
на децата да бидат тоа што се, а од друга страна да постават јасни граници што е 

прифатливо а што неприфатливо однесување.

Знаци за предупредување кои укажуваат на ментални тешкотии:

•	 Чувство на тага и безнадежност;

•	 Повлекување од другарите, семејството, училиштето;

•	 Промени на навиките за спиење и исхрана;

•	 Чести промени на расположението;

•	 Тешкотии во концентрацијата или фокусирањето;

•	 Апатија - незаинтересираност за работи кои се важни;

•	 Неможност за извршување на задачите на работа, во училиште или дома.
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Како да се спротивставиме на стресот

ИСТРАЈНОСТ = отпорност на стрес

•	 Прифатете ја неизвесноста - Како и повеќето луѓе во светот, немаме контрола 
над оваа епидемиолошка ситуација;

•	 Насочете се кон тоа што можете да го контролирате -подготвување храна, 
читање книги, гледање филмови, итн.);

•	 Фокусирајте се на сега и тука - пред се на она што е позитивно, што го имате, 
и на луѓето кои ги сакате и кои ве сакаат вас;

•	 Разговарајте-со семејството, со пријателите;

•	 Бидете физички активни - физичката активност ја намалува анксиозноста 
и депресијата;

•	 Ако ве преплават стравови или анксиозност -практикувајте длабоко дишење.

Извор: COVID19 Мental Health and Psychosocial Support ( webinar, 2020)

Како да им помогнеме на децата?

Децата треба да ги подржиме во справувањето со стресот и во семејството и во училиштето. 
Најдобра поддршка за децата е кога родителите поминуваат квалитетно време со нив, 
ги слушаат, го поддржуваат нивниот развој и им даваат слобода да ги изразат своите 
потенцијали. Многу е важно децата да имаат здрав однос барем со еден родител или со 
некоја блиска возрасна личност, кои ќе им помогнат во градењето на самопочитта, личната 
одговорност, развивањето на социјалните вештини, вештините за решавање проблеми, 
способноста за независно делување, способноста за насочување на вниманието кон 
нивните интереси. Улогата на врсниците не е помалку значајна, бидејќи децата од иста 
возраст споделуваат заеднички интереси, разговараат за теми кои се интересни за нив, 
бараат заеднички решенија за проблемите со кои се соочуваат, креираат и се забавуваат.

РАЗГОВОР со децата во врска со Ковид-19

Ова се превентивни мерки кои може да ги преземат родителите за да го 
заштитат од дополнителни емоционални проблеми поради пандемијата:
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•	 Разговор со децата - Молчењето и тајните нема да ги заштитат, но искреноста 
и отвореноста може. Размислете колку можат да разберат. Вие најдобро ги 
познавате!

•	 Отвореност и флексибилност - Дозволете им на децата слободно да 
зборуваат. Поставувајте им отворени прашања и дознајте што е тоа што 
веќе го знаат.

•	 Искреност - Секогаш на нивните прашања одговарајте искрено. Вашите 
одговори треба да бидат соодветни на нивната возраст за да може целосно 
да ве разбере.

Дајте им поддршка

•	 Децата може да бидат уплашени и/или збунети. Дајте им можност да ви 
кажат како се чувствуваат и бидете тука за нив.

•	 Во ред е доколку ги немате сите одговори. Добро е да кажете: „И јас не знам се, 
но ќе се потрудам да дознаам“. Искористете го ова за да научите нешто ново.

•	 Има многу дезинформации кои кружат наоколу, користете проверени извори 
на информации.

•	 Објаснете им на децата дека Ковид-19 нема врска со изгледот, потеклото или 
јазикот кој некој го говори.

•	 Кажете му на детето дека треба да сочувствувате со болните и оние кои се 
грижат за нив.

•	 Пронајдете приказни за луѓето кои работат на тоа да ја запрат заразата и да 
се грижат за болните.

•	 Кажете им дека се грижите за нив и дека може да разговараат со вас во 
секое време.

•	 Потоа, направете нешто забавно со нив!
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Училиштето и учеЊето

Појавата на пандемијата имаше огромно влијание на функционирањето на образовниот 
систем. Милиони луѓе насекаде во светот остана надвор од работните места. Училиштата беа 
затворени и се наметна потребата наставниот процес да се префрли на онлајн платформи, 
односно наставните содржини беа прилагодени во онлајн форми и се бараа адекватни 
методски решенија бидејќи учењето на далечина има потполно поинакви правила од 
учењето во училница, со физичко присуство. Ова се само некои примери за тоа како треба 
да се изведува наставата на далечина.

УЧЕЊЕТО НА ДАЛЕЧИНА БАРА АКТИВНОСТИ КОИ ЌЕ ГИ ОСПОСОБАТ ДЕЦАТА 
САМОСТОЈНО ДА БАРААТ ИНФОРМАЦИИ, ДА РАЗМИСЛУВААТ И ДА ГИ РЕШАВААТ 
ПРОБЛЕМИТЕ - ДА ГО ПРИМЕНАТ НАУЧЕНОТО А НЕ САМО ДА ГО РЕПРОДУЦИРААТ

•	 Подгответе ги содржините во пошироки и интегрирани тематски целини каде 
фокусот ќе биде на главните исходи;

•	 Обучете ги децата да користат различни стратегии за учење и да го следат 
своето напредување;

•	 Обезбедете онлајн ресурси (линкови за интернет страни, различни платформи 
за учење);

•	 Обучете ги за безбедно пребарување на интернет; 

ДЕЦАТА ИМААТ РАЗЛИЧНИ ЖИВОТНИ ОКОЛНОСТИ, ДИНАМИКА И ТЕМПО НА РАБОТА 
И РАЗБИРАЊЕ НА СОДРЖИНИТЕ – ПРИСТАПОТ КОН ЗАДАЧИТЕ НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ИСТ 
ЗА СИТЕ

•	 Познавање на околностите во кои живеат децата и прилагодување на 
нивните потреби;

•	 Неделни задачи со помалку чекори-писмени упатства, јасни примери;

•	 Дополнителни задачи за тие што побрзо ќе завршат со работата;

•	 Прилагодени задачи за децата со пречки во развојот.
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НА ДЕЦАТА ИМ СЕ ВАЖНИ ВРСНИЦИТЕ-ДЕЦАТА УЧАТ ЕДНИ ОД ДРУГИ

•	 Овозможете им на децата да останат во секојдневен контакт;

•	 Одредете парови или мали групи кои работат на иста задача;

•	 Дајте им јасни критериуми за успешно решавање на задачите за да можат 
меѓусебно да си помагаат;

•	 Отворете и други забавни теми, поврзани за некои нивни интереси за кои 
може да разговараат.

ДЕЦАТА РАЗЛИЧНО ЈА ПОДНЕСУВААТ ИЗОЛАЦИЈАТА, НО НА СИТЕ ДЕЦА ИМ ВЛИЈААТ 
НАДВОРЕШНИТЕ ОКОЛНОСТИ И МОЖЕ ВНИМАНИЕТО ДА ИМ БИДЕ ПОКРАТКО, 
СПОСОБНОСТА ЗА КОНЦЕНТРАЦИЈА И САМОРЕГУЛАЦИЈА ДА ИМ БИДЕ НАМАЛЕНА, А 
ЗГОЛЕМЕН СТРЕСОТ И ПОТРЕБАТА ЗА БЛИСКОСТ

•	 Пружете им на децата поддршка и дајте им простор секогаш да можат да 
разговараат за сѐ. Информирајте ги за сѐ што се случува на соодветен начин;

•	 Бидете флексибилни-не очекувајте од сите деца исто;

•	 Бавете се со теми кои зборуваат за емоциите и начини за справување со 
стресот; охрабрете ги слободно да ја изразат својата загриженост и страв;

•	 Помогнете им да бидат горди на себе и да ги гледаат позитивните страни;

•	 Не намалувајте ги очекувањата од децата - ним им е потребно чувство дека 
вие верувате во нив и во нивната способност и дека секогаш можат повеќе;

•	 Поттикнете го нивниот интерес за креативни активности, читање, уметност, филм;

•	 Помогнете им да воспостават добар ритам, рутина и распоред прилагоден на 
нив и на околностите.

НА ДЕЦАТА ИМ Е ПОТРЕБНА ПОСТОЈАНА ПОДДРШКА И ПОВРАТНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА  
НАПРЕДОКОТ

•	 Воспоставете систем на следење на динамиката на работата на децата - 
јавување по секој завршен чекор, праќање на задачите до одреден рок, 
потсетување на зададените рокови;

•	 Воведете систем за бележење-чек листа за следење за децата, значки за 
секоја завршена задача, ѕвездички, позитивни пораки;
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•	 Објаснете им ги критериумите за следење на успешноста;

•	 Следете го нивниот напредок, пратете им упатства за тоа како може да 
напредуваат повеќе;

•	 Советувајте ги како да побараат конкретна помош. 

НА РОДИТЕЛИТЕ ИСТО ТАКА ИМ Е ПОТРЕБНА ПОДДРШКА

•	 Дознајте повеќе за околностите во кои живеат децата - дали родителите 
работат, дали имаат пристап до технологија, потребни материјали;

•	 Информирајте ги родителите на почетокот на секоја тематска целина што ќе 
работат децата и кои се очекувањата;

•	 Кажете им дека ги подржувате и дајте им некои упатства поврзани со 
динамиката на реализацијата, начинот на комуникација; 

•	 Континуирано правете онлајн родителски состаноци.

И НА НАСТАВНИЦИТЕ ИМ Е ПОТРЕБНА ПОДДРШКА

•	 Формирајте заедници за учење во вашето училиште (одделенски и 
предметни тимови) кои заедно или на смени ќе ги планираат и подготвуваат 
материјалите за настава;

•	 Воспоставете заедничка база на ресурси не само на ниво на училиштето туку 
и пошироко;

•	 Одредете време за контакти со учениците и родителите;

•	 Направете група за поддршка на оние кои имаат проблем со технологијата, 
вебинари, едноставни платформи, колегијална поддршка;

•	 Обезбедете време за одмор. 

Извор: Centar za obrazovne inicijative Step by step/ Metodicke upute za nastavu na daljinu, 2020
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Поддршка и улога на родителите во концептот 
учеЊе на далечина

Како и во класичната настава така и во учењето на далечина, улогата на родителот/старателот 
е да му помогне на детето во образованието. Родителите во овој момент се најдобри 
сојузници на наставниците. Тие без разлика на возраста, ги мотивираат и поддржуваат децата 
низ процесот на учење; родителите поставуваат правила, го контролираат опкружувањето, 
создаваат услови за учење, ги потсетуваат на завршување на задачите, им помагаат подобро 
да се организираат, ја следат нивната работа. Голем дел од овие работи вообичаено се 
прават во училница, а сега во „сопствената Е-училница“, најголем дел од обврските се на 
родителите. Колку се родителите повеќе вклучени, успехот ќе биде подобар, но потребно 
е да се има мерка помеѓу пружање преголема поддршка и запоставување на обврските на 
децата (ако родителите премногу им помагаат во извршување на домашните задачи, не им 
пружаат на децата можност да учат и да постигнат самостоен успех. 

Ако се игнорираат обврските на децата делумно или потполно може да дојде до неуспех. 
Затоа е потребна поддршка и насочување во процесот на учење и дома, а не само на училиште. 

Превенција на стрес во училиштето

Сознанијата за стрес во детската возраст и влијанието во подоцнежниот живот на поединецот, 
го оправдуваат вклопувањето на превентивните програми во училишни услови. Во склоп на 
веќе постоечки програми на превенција на стрес во литературата најчесто се предлагаат:

1. Учење стратегии на соочување;

2. Насочување на важноста на менталното и емоционалното здравје, како дел на 
превентивните програми;

3. Осмислување квалитетни програми во физичкото образование; 

4. Вклучување програми за превенција на стрес во други компоненти на програми 
(литература, општествени науки, природни науки, уметничко изразување);

5. Стручна екипираност на училиштето и достапност на стручните лица за децата 
и родителите (можност за психолошко советување на семејството, грижа за 
здравјето, итн.);

Извор: Poliklinika -djeca, hr. Stres u djecjoj dobi, 2008
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Квалитет на интеракциJата и комуникациJата меЃу 
учениците, меЃу наставниците и учениците и меЃу 

родителите и децата 

Комуникацијата е основа на меѓучовечките односи. Во училиштето се комуницира 
секојдневно на повеќе нивоа: учениците со учениците, учениците со наставниците, 
наставниците со педагошко-психолошките служби, наставниците со родителите, учениците 
со родителите итн. Во контекст на „најдобар интерес на детето“ многу е важен односот 
помеѓу родителите/старателите и училиштето. Начинот на кој се одвива таа комуникација, 
најчесто го дефинира односот на родителите спрема училиштето што во најголем дел има 
влијание и на односот на детето спрема наставниците и спрема училиштето воопшто. Затоа 
треба многу да се вложи во воспоставување позитивна комуникација помеѓу наставниците 
и родителите. За да биде комуникацијата успешна, неопходно е да постои прилагодување 
на сите учесници во неа, бидејќи во комуникацијата се случува процес на взаемна размена.

Процесот на комуникација е двонасочен и се состои од нашето сопствено изразување и 
слушање на соговорниците.

Начинот на кој тоа го правиме одредува дали ќе дојде до поврзување со другите или до 
прекин на комуникацијата и губење на контактот.

Како до позитивна двонасочна комуникација?

Комуникацијата е средство со помош на кое стекнуваме другари, пријатели, разговараме 
со други луѓе, го изразуваме своето мислење, изразуваме ставови, молиме за помош и 
др. Човекот од своето раѓање учи како да комуницира и тие способности ги развива низ 
животот. Ефикасната и адекватна комуникација подразбира учесниците да поседуваат 
комуникациски вештини како што се:

АКТИВНО СЛУШАЊЕ, односно вештина на слушање на друго лице со внимание и почит, 
(вербално и не вербално) јасно ставајќи до знаење дека го слушаме лицето кое ни зборува. 
Целта на активното слушање е да разбереме што сака да ни каже соговорникот како 
и да му ставиме до знаење дека сме го разбрале. Во процесот на активното слушање 
обрнуваме внимание и на содржината на пораката и на емоциите кои ја пратат пораката 
на соговорникот.

По што можеме да препознаеме дека постои активно слушање?

• ГОВОР НА ТЕЛОТО

Контакт очи во очи, телото е лесно навалено кон соговорникот;
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• ИСКРЕНА ЗАИНТЕРЕСИРАНОСТ 

Соговорникот покажува дека му значи да ве сослуша - посветува време и 
внимание. Ве слуша вас а не себе;

• НЕМА СЕЛЕКЦИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ

Се занимава со тоа што се случило, а не со сопственото толкување на настаните 
и примање само на оние делови за кои е лично заинтересиран;

• ПОМАГА ВО РАЗБИРАЊЕТО

Помага да ги препознаете своите емоции и потреби, да се ослободите од 
своите проценки и да ги искажете потребите и очекувањата;

• ПАРАФРАЗИРА И СУМИРА

Помага да го одржите вниманието, да останете во контакт со своите емоции 
и потреби додека опишувате што се случило. Сумира, ги издвојува важните 
компоненти од неважните, ја резимира со неколку зборови суштината на 
проблемот и разговор конструктивно;

• ПОСТАВУВА ПРАШАЊА

Тежнее кон што подобро разбирање на ситуацијата и проблемите со кои се 
бавите како и мотивите кои ве довеле во таа ситуација;

• ПРУЖА КОНСТРУКТИВНА ПОДРШКА

Не нуди готови рецепти, туку бара решенија во согласност со моменталната 
ситуација и соодветно на вашите очекувања; 

• ПРУЖА ЕМОЦИОНАЛНА ПОДРШКА

Охрабрува, покажува прифаќање, му помага на соговорникот да остане во контакт 
со сопствените емоции, да ги препознае и искаже и потребите и очекувањата;

Комуникацијата е отежната кога соговорникот:

•	  Премногу зборува

•	  Критикува и суди

•	  Се потсмева или понижува

•	  Агресивен е или груб

•	 Ја наметнува својата волја и мислење

•	 Проценува и етикетира
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•	 Ги интерпретира туѓите зборови и постапки

•	 Наредува

•	 Покажува сомничавост

•	 Противречи и се расправа

•	 Непријатно му е или се збунува кога соговорникот ќе се вознемири

•	 Не создава ситуација на доверба

Извор: Vrsnjacka medijacija Od svadje sladje, GTZ Partner for the Future Worldwide, Beograd, 
2006 godina

Во комуникацијата со децата/младите не треба да ги упатуваме следниве 
видови пораки:

Понижувачки

•	 етикети ( Глуп си! );

•	 дијагнози ( Со тебе нешто не е в ред.);

•	 споредби ( Зошто не си добар/добра со учењето како сестра ти!);

•	 одбивање ( Нема јас што да разговарам со тебе!);

•	 осудување, критика ( Баш си зелен!);

•	 закани ( Би ти било подобро да ме послушаш!);

Контролирачки

•	 забрани ( Не смееш!);

•	 ограничување ( Не можете вие тоа сами, сѐ ќе уништите!);

•	 наредби( Веднаш да го направите тоа....);

•	 совети ( Би било најдобро кога ти.....).
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Збунувачки

•	 барања без јасна смисла ( Направи го тоа, затоа што така треба....);

•	 барања кои не е можно да се исполнат ( Вети ми дека никогаш нема да 
плачеш кога си тажен.....);

•	 барања искажани со јазикот на негативна акција ( Немој повеќе да те слушам 
така да разговараш со мене!);

•	 двојни пораки ( наставникот кажува „Баш ме интересира што мислиш за 
овој проблем“ а при тоа гледа преку прозор - не постои согласност помеѓу 
вербалниот и не вербалниот дел на пораката);

•	 воопштени и површни пофалби и критики ( супер, преубаво, пропаст, 
катастрофа...)

Овие пораки во училиште обесхрабруваат, раѓаат бес и желба за освета, но и страв и 
загриженост:

• Обесхрабреност - пад на само почитувањето и самодовербата кај децата, 
што доведува до пад на општиот успех, одбиваат да учат, бегаат од часови;

• Бес и желба за освета - учениците се понижени и бесни на наставниците, 
на своите другари, прибегнуваат кон агресивно однесување, постојано се со 
некого во конфликт, пречат во одвивањето на наставата;

• Страв и загриженост - учениците се заплашени ако наставниците постапуваат 
агресивно, ако казнуваат. Доволно е еден ученик да е на „тапет“ па и другите 
да се плашат и стрептат. Тоа може да доведе до повлекување во себе или во 
некои случаи до анксиозност; 

За да може училиштето да ги реализира своите основни цели поврзани за воспитување 
и образование на децата и младите, за да биде место на растење, место каде се 
создаваат индивидуи со самодоверба, неопходно е да се створат услови каде ќе се:

•	 Поттикнува критичко мислење, решавање проблеми, донесување одлуки и 
правење избор;

•	 Пружаат нови сознанија;

•	 Поттикнуваат децата и младите јасно да ги искажуваат своите потреби, 
емоции, мислења и уверувања;

•	 Воспоставуваат граници во воспитувањето - со насочување а не со казнување;

•	 Почитуваат децата и младите и постои разбирање за нив;

•	 Дава модел на комуникација кој води кон разбирање и поврзување 
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Тоа може да се постигне со: активно слушање, невербален контакт - пред се контакт со 
очи, но и со проверување дали сме се разбрале.

Пр. „Велиш дека не ти се допаѓа оваа книга. Дали добро те разбрав?“

Со искреност

Пр. „Не го знам одговорот на тоа прашање. Имам дома книга каде тоа ќе го побарам и 
ќе ти кажам.“

Со опишување на конкретното однесување, без проценување на ученикот и неговата/
нејзината личност

Пр. „ Во оваа писмена задача имаш 15 граматички грешки.“, наместо „Баш си неписмена!“ 

Препознавање и почитување на емоциите

Пр. „Ми се чини дека си уплашен/а?“

Препознавање и почитување на потребите

Пр. „Го почитуваме начинот како учиш и твојата потреба за надградување.“

Изнесување на личниот став наместо проценка (пофалба и критика)

Пр. „Не ми се допаѓа како си ги комбинирал/а боите на овој цртеж.“, наместо „Ова е 
никакво.“

Користење конструктивна критика

Пр. „Оваа задача требаше да ја направиш како што се договоривме на часот.“

Користење ЈАС пораки наместо ТИ пораки

Пр. наместо „Ти си неодговорен!“, кажуваме „Ме загрижува дали ќе успееш да го научиш 
материјалот кој го пропушти до сега!“

Јасно изразување смислени барања

Пр. „Потребно е да ги тргнете сите работи од клупата, за да ви поделам листови за 
работа.“

Поттикнување на учениците да поставуваат прашања

Пр. „Ми се допаѓа прашањето, гледам дека си внимавала на часот и воочил/а дека.....“
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 Давање позитивни инструкции, користење на јазикот на позитивна акција

Пр. наместо „Не трчајте!“ кажете „Ве молам низ ходникот одете полека и тивко.“

Охрабрување и оставање можност направеното да се поправи

Пр. „Си научила три од пет лекции, ти остануваат уште две, тоа знаење е за тројка. Ако 
сакаш поголема оценка...“

Давање јасна и повратна информација

Пр. „Ми се допаѓа како си дошол/дошла до податоци за овој писател. Би сакала да си 
вложил/а повеќе внимание на односот помеѓу ликовите, бидејќи така твојот труд би 
бил комплетен.“

Комуникациски проблеми помеѓу децата/учениците и родителите

Учениците треба да бидат запознаени со родителските (не)оправдани стравови поради кои 
често поставуваат (не)оправдани забрани. Тие ги доживуваат родителите како неинформирани 
за теми кои ги интересираат и затоа за своите проблеми повеќе сакаат да разговараат со 
пријателите, бидејќи како што кажуваат, родителите не ги разбираат. Повеќето ученици 
сметаат дека родителите имаат премногу крути конзервативни ставови, многу поразлични 
од оние кои ги имаат врсниците, или кои ги наоѓаат на интернет. Постојат „забранети теми“ 
за разговор со родителите и главната комуникација се сведува на училишниот успех кои 
учениците го сметаат за досаден, додека за важните прашања за нив, одговорите ги бараат 
на друго место. Еден од конфликтите кој често се јавува меѓу учениците и родителите, е 
ограничувањето на времето за користење интернет. Родителите тоа го сметаат за губење 
време, а за децата тоа е начин на комуникација со своите врсници. Кога родителите ќе 
прибегнат кон за учениците „непосакувани“ мерки, (одземање на телефонот или таблетот, 
исклучување на интернетот) настануваат кавги и уште поголемо недоразбирање. Затоа 
родителите и децата треба од мала возраст заеднички да ги поставуваат правилата, за да 
можат децата од рана возраст да се научат на почитување на истите.

Комуникациски проблеми помеѓу родителите и децата

Секој родител би требало да размислува за следните прашања:

•	 Дали ги разбирам потребите на моите деца? Дали адекватно комуницирам 
со нив?
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•	 Дали применувам соодветни воспитни методи и дали тие се во согласност со 
потребите на децата?

•	 Дали тие се во најдобар интерес за детето?

•	 Како да ги контролирам содржините кои децата ги „консумираат“ на интернет?

•	 Што да направам при ескалација на меѓу врсничко физичко и психолошко 
насилство кај момчињата во периодот на пубертет? 
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Детето и семеJството

Дете кое расте во семејство каде владее поддршка и почит, развива позитивна слика за 
себе, полесно остварува социјални интеракции, сигурно е во нови средини и веројатно ќе 
има подобро развиени социјални вештини и емпатија. Адекватната слика за себе е поврзана 
со успешната интеракција со другите во текот на целиот живот.

Разговор во „ЈАС“ облик

На детето треба да му зборуваме, секогаш кога е тоа можно , во „јас“ наместо во „ти“ облик. 
Тоа значи дека на детето треба да му зборуваме за сопствените доживувања, емоции и 
размислувања. Кога му зборуваме во „ти“ облик најчесто приговараме, напаѓаме, и тогаш 
детето се брани, што води до конфликт. 

На пример:

„Какви ти се оценките? Од тебе никогаш нема да биде ништо. Ти си изгубен случај.“

Наместо:

„Ме загрижуваат твоите лоши оценки. Како можам да ти помогнам да ги поправиш?“

Често слушаме возрасните на им упатуваат на децата реченици како овие кои се 
наведените подолу:

•	 „Мрзелив си и неодговорен. Така никогаш нема да успееш“

•	 „Ти си дрзок и безобразен. Тоа повеќе нема да го толерирам.“

•	 „Како разговараш со брат ти? Зарем не се срамиш?“

•	 „Повторно работите ти се неуредни. Никогаш нема да се научиш на ред.“

•	 „Косата ти е грозна. Изгледаш ужасно“

•	 „Никогаш ништо не знаеш да направиш како што треба“

Со ваква комуникација, возрасните не им помагаат на децата да воспостават позитивна 
слика за себе. Затоа, треба да вежбаме позитивно однесување и ваквите реченици да 
ги преформулирме во „јас“ облик. Да се биде добар родител и добар наставник не е 
едноставна работа, но со малку труд, тоа може да се постигне. Возрасните често во начинот 
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на однесување и комуникација со останатите поаѓаат од своите искуства и затоа треба да се 
запрашаме дали начинот на кој се однесуваме е соодветен за ситуациите во кои се наоѓаме 
со децата. Треба постојано да се преиспитуваме како децата реагираат на нашите искази, 
кои се нашите недостатоци во соработката со децата, што би промениле кај себе во однос 
на мотивацијата на детето за учење, и да се запрашаме дали како родители или наставници 
делуваме мотивирачки на детето? Детето може да го присилуваме, уценуваме, да му се 
закануваме, казнуваме, подмитуваме, но така нема да го мотивираме. Кај детето треба да 
се развиваат општо човечките вредности а ние треба да се запрашаме дали сме го дале 
најдоброто од себе да му помогне на детето да ги развие своите целосни потенцијали? 

Препораки за подобро родителство:

•	 Покажете заинтересираност за она што го учи вашето дете

•	 Слушајте го трпеливо и со внимание; 

•	 Пофалете го за она што го знае;

•	 Одвојте време за креативни активности со детето;

•	 Разговарајте со детето за некои настани од училиштето кои немаат поврзаност 
со оценките;

•	 Организирајте заеднички излети, натпревари, одење во кино ( со родители и 
деца од одделението);

•	 Најдете време да учите едни од други; 
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ТЕШКОТИИ ВО САМООРГАНИЗИРАЊЕ И САМОРЕГУЛАЦИJА НА 
ЕМОЦИИТЕ КАJ УЧЕНИЦИТЕ/КОНТРОЛА НА ИМПУЛСИВНОСТА 

ВО УСЛОВИ НА ИЗОЛИРАНОСТ ПОРАДИ КОВИД 19 

Насилството во училиштата е проблем коJ е присутен ширум светот

Вработените во училиштата и родителите можат да помогнат во спречување и запирање 
на насилството во училиштата. Всушност, без нивна активност и меѓусебна соработка, 
насилството не е можно ниту да се спречи, ниту да се намали. Важно е да им се помогне 
на професионалците во училиштата и на родителите подобро да ги разберат причините за 
одредено однесување на децата и да применат стратегии кои ќе им помогнат на децата 
да развијат карактеристики кои се предуслов за успешна социјализација и превенција на 
проблематично однесување.

Важно е да знаеме дека:

•	 Однесувањето на детето секогаш има некое значење и смисла/потреба да 
задоволи одредена потреба или желба;

•	 Детето го повторува однесувањето за кое добива поддршка и кое му носи 
чувство на успешност;

•	 Детето се обесхрабрува и фрустрира кога неговото однесување не доведува 
до посакуваната цел и тогаш реагира со неадекватно и неприфатливо 
однесување;

•	 Однесувањето е контекстуално/ поврзано е со окружувањето во кое се случува;

•	 За да можеме адекватно да реагираме на однесувањето мораме да ја 
разбереме целта и намерата на одредено однесување и потоа да направиме 
план за интервенција;

•	 Неадекватното однесување, предизвикано поради неразвиени социјални 
вештини ни укажува дека треба да работиме на развивање на тие вештини;

•	 Потребно е да влијаеме на факторите на опкружувањето кои придонесуваат 
за ваквото однесување.
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Што им е потребно на децата во текот на развојот?

Однесувањето кое детето го манифестира е во директна врска со степенот на 
развиеност на следново:

• Сликата за себе и личниот идентитет (како се гледаат себе си);

• Самодовербата (дали имаат позитивни емоции за себе);

• Развој на само ефикасноста ( дали веруваат дека можат да имаат влијание на 
светот околу себе и својот живот);

• Самоконтролата (само регулацијата) – способност да ги контролира своите 
желби и емоции и моментално да ги одложи своите потреби ( важно е за 
долгорочни цели во развојот);

• Разбирање на односите - што учат за другите и нивниот однос со нив;

• Генерална концептуализација на светот (дали е светот сигурно или застрашувачко 
место);

• Развој на емпатија – способност да се разбере внатрешната состојба на другите).

Уште од најраната возраст децата стекнуваат многу искуства и 
вежбаат низа вештини кои им се потребни за да остварат добри 

односи со околината

За да се поттикне процесот на развој на овие вештини пресудно е да се има стимулативно 
опкружување и свесен напор и поддршка од возрасните.

Факторите кои влијаат на развој на идентитетот и личноста на детето и кои 
се предуслов за добар однос со другите се:

•	 Топлина и грижа;

•	 Прифаќање;
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•	 Јасни граници;

•	 Развојно соодветни очекувања;

•	 Структурирани и развојно соодветни пристапи во решавањето на 
проблемите;

•	 Адекватни модели за учење;

•	 Позитивна повратна информација;

•	 Возрасни кои се спремни да слушаат и да дават одговори;

•	 Фер односи;

•	 Прилика да бидат деца;

•	 Прилика да доживеат успех;

Емоционалниот развој делумно е условен од наследните фактори, односно невролошката 
раздразливост, но во поголем дел е резултат на делувањето на околината. Во текот на 
созревањето, околината се повеќе го обликува и модификува неговиот начин на изразување 
на емоциите и го учи на општествено прифатливи облици на изразувањето на емоциите 
што го нарекуваме социјализација на емоциите.

Процесот на социјализацијата на емоциите се случува со:

•	 Набљудување и имитирање;

•	 Модел на однесување и очекувања на луѓето од блиската околина;

•	 Намерно одложување на контролата на емоции од страна на 
родителите и учителите.

На децата им треба помош за да научат да ги препознаваат и именуваат своите емоции, 
да ги препознаваат емоционалните состојби на другите и да ги споделат со нив своите 
емоции, да ги разберат различните начини за искажување на своите емоции и однесувања 
во различни емоционални ситуации. Ним им треба некој кој ќе ги слуша, ќе ја прифати 
нивната емоционална состојба и ќе им помогне да научат социјално прифатливи начини за 
манифестирање и именување на своите емоции.
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НАСИЛСТВОТО ВО УЧИЛИШТАТА (НАСИЛСТВО МЕЃУ ВРСНИЦИ)

Насилството (bullying) го карактеризираат 3 елементи

1. Намера физички или вербално да се повреди друго лице;

2. Повторување на истиот образец на однесување каде од една страна имаме жртва 
а од друга страна насилник;

3. Очигледна нерамномерна сила (појак против послаб или група поединци против единка)

Видови насилство помеѓу децата:

•	 Вербално насилство (навредување, понижување, потсмевање...);

•	 Социјално исклучување или изолација, одземање пријатели;

•	 Физичко насилство ( удирање, плукање, шутирање...);

•	 Ширење лажни приказни, озборување;

•	 Одземање пари и лични работи или уништување нечии работи;

•	 Заплашување или присилување на детето да прави некои работи; 

•	 Злоставување на некое лице поради расна или друга припадност;

•	 Насилство поврзано поради сексуалност и пол;

•	 Земање работи без прашување;

•	 Непристојни графити; 

•	 Виртуелно злоставување ( мобилен телефон, интернет, социјални мрежи);

Фактори кои можат да го спречат насилното однесување на децата и младите, се 
позитивните модели на кои децата можат да се угледаат (поголема изложеност 
на позитивни примери отколку на негативни), развој на позитивна слика за себе и 
самоефикасност, односи кои се засноваат на поддршка од наставниците и возрасните, 
добри односи меѓу врсниците, емпатија од страна на родителите или старателите, 
способност за пронаоѓање на сопствените вредности и интереси (хоби, креативни 
активности и корисни активности), чувство на контрола над сопствениот живот, 
верба во себе, развивање социјални вештини и сознание дека може да се справи со 
настаните кои ги носи иднината. 
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Стратегии На Интервенциjа

Стратегиите на интервенција кои се користат за спречување на насилството, мора да бидат 
практични но уште поважно е да бидат ефикасни. Одредени видови спротивставувања 
би требало да се охрабруваат, наместо да се казнуваат. Децата учат дека е во ред да се 
лути, но постојат ненасилни начини како да се справат со лутината. Клучните стратегии и 
интервенции се засноваат на вредности, а не на награди и казни, па затоа учениците мораат 
да научат да се однесуваат ненасилно и во отсуство на авторитет. Долгорочните промени се 
темелат на подучување на вредности како што се сигурност, алтруизам, почитување и сл.

Програмите за превенција на насилно однесување во училиштата имаат за задача да ги развиваат 
социјалните вештини и емпатијата, да влијаат на решавање социјални проблеми и на контрола 
на бесот. Во ваквите програми треба да се осмисли добра комуникација помеѓу наставниците, 
стручните соработници, родителите и учениците, да се организираат работилници за развој на 
социјални вештини, самодоверба, квалитетна комуникација правила и кодекси во одделението, 
да се осмислат групни активности за развивање на пријателството, во кои помалку популарните 
и повлечени деца ќе се извлечат од социјална изолација.

Исто така е важно:

•	 Да се избегнуваат конфликти;

•	 Да се избегнуваат стереотипи;

•	 Да се избегнува поттикнување непријателско однесување меѓу децата;

•	 Да се дава пофалба за позитивното, сочувствително однесување и помагање;

•	 Децата секој ден да се учат на неагресивно однесување;

•	 Да се покаже со сопствен пример, како се почитуваат другите и како 
се пружа поддршка.
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УЧИЛИШТЕТО МОРА ДА БИДЕ СИГУРНО МЕСТО ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ.

Заедно до сигурни и поттикнувачки средини за децата и 
младите.

ОднесуваЊето кое го игнорираш е однесуваЊе кое го 
дозволуваш.
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РазвиваЊе емпатиJа

Луѓето се социјални суштества и не се предодредени да растат и живеат осамени. Затоа е 
важно кај децата уште од најрана возраст да ја развиваме емпатијата и да ги учиме да ги 
почитуваат другите во нивната околина. 

Емпатијата е способност да сочувствуваме со други лица и да ги разбереме нивните емоции. 
Поимот емпатија се користи како важен поим во теориите на про-социјалното однесување. 
Про-социјалното однесување предизвикува чувство на пријатност кај другиот, па така и 
емпатичната личност ги доживува тие позитивни емоции. Кога пак некој некому нанесува 
непријатност, емпатичното лице чувствува непријатност и многу често реагира за да му 
помогне на послабиот. Емпатијата има клучна улога во развој на социјалното разбирање 
и позитивните социјални однесувања и служи како темел на односите, а исто така пружа 
основа за соочување со стрес и решавање конфликти. Постоењето на емпатијата го олеснува 
про-социјалното однесување, а го инхибира антисоцијалното. Про-социјалното однесување 
вклучува општествено посакувано однесување, како што е споделување со другите, соработка 
и помагање. Во контекст на ненасилната комуникација емпатијата е разбирање со целосно 
почитување на тоа што другите преживуваат. (Marshall B. Rosenberg (2006, str.107)

Некои деца развиваат емпатија спонтано и побрзо од другите, а кај некои емпатијата се 
јавува подоцна во детството, меѓутоа на сите им е потребна помош во развивањето и затоа 
родителите би требало да им помогнат на децата да ги разберат најпрвин нивните другарчиња 
а потоа и другите луѓе. 

Емпатијата често се поистоветува со сожалување, меѓутоа сожалувањето претставува 
емоционално соживување, додека емпатијата во себе содржи разбирање за туѓото 
емоционално доживување, бидејќи покрај емоционалната содржи и сознајна компонента.

За да може детето адекватно да развива емпатија, неопходно е да расте во средина во која 
има примери на возрасни лица кои се емпатични. Покрај тоа возрасните треба внимателно 
да го слушаат детето, да имаат трпение за него, како и да го поттикнуваат да ги изразува 
своите емоции, и тие емоции возрасните да ги препознаваат. Разговорите за чувствата на 
детето се многу важен сегмент во воспитувањето на детето. Тие треба да ги освестат своите 
емоции, за да можат да ги препознаат емоционалните состојби на другите. Емпатијата 
е многу важна за здраво функционирање на возрасната личност, а особено е важна за 
совладување на ненасилната комуникација. 

Во современите демократски училишта кај учениците треба да се развива позитивна слика 
за себе и свест за другите како предуслов за развој на емпатија и социјални вештини. 
Почетни вредности кои треба да се негуваат се емпатија и мирољубивост. Со укажувањето 
на овие вредности учениците најдобро ќе можат да го разберат ненасилното однесување, 
односно, доживувањето и разбирањето на туѓите ситуации и емоции создава најдобри 
предуслови за ненасилно однесување и мирољубивост. 
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ТЕШКОТИИ ВО САМООРГАНИЗИРАЊЕ И САМОРЕГУЛАЦИЈА НА ЕМОЦИИТЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ/
КОНТРОЛА НА ИМПУЛСИВНОСТА ВО УСЛОВИ НА ИЗОЛИРАНОСТ ПОРАДИ КОВИД 19

Некои деца може да реагираат со незадоволство и лутење поради тоа што им е ускратена 
слободата, можат да бидат тажни и нерасположени или пак раздразливи и со почести 
напади на лутење затоа што не можат да се дружат со другарите, не можат да одат во 
парк или на тренинг. Важно е родителите да имаат разбирање за ваквото однесување на 
детето и да ги споделат со детето сопствените доживувања. Не можеме да очекуваме дека 
детето веднаш ќе разбере што се случува и дека ќе се прилагоди, но мораме секогаш да 
ги споделиме своите емоции и причини за стрес: „И нам ни е тешко што не можеме да 
излегуваме и се чувствуваме луто и нервозно“. 

Важно е и возрасните да најдат свои канали на „олабавување“ и да се обидат анксиозноста 
да ја држат под контрола бидејќи децата гледаат од нив и учат како да се справат со 
разните емоции. Тоа не значи дека не треба да реагираат кога се загрижени, бидејќи тоа не 
е можно, туку значи дека на проблемите треба да приоѓаме конструктивно и грижата да ја 
искористиме за да бидеме повнимателни. Ваквите неспецифични околности не тераат на 
нови модели на прилагодување и на компромиси.

Агресивност и фрустрација

Појавата на агресивното однесување подразбира постоење на фрустрација, но фрустрацијата 
може да има и други последици освен агресија. Таа може да е вродена, но и да се стекне 
подоцна во животот. Агресијата која е резултат на фрустрацијата може да биде поместена 
и да се манифестира кон други објекти и лица. Лицето ги обработува ситуациите кои го 
фрустрираат, ги идентификува причините и ги предвидува последиците и врз основа на 
тоа дополнително го разграничува чувството на бес и /или страв и се воздржува или не 
успева да се воздржи од агресивните постапки.

Саморегулација на емоциите

Саморегулацијата се развива во рана возраст и подразбира постепен развој на способности 
на внатрешна регулација на емоционалните состојби. Детето има ограничени способности 
да ги препознае емоциите, да и ги соопшти на околината и да ги регулира, бидејќи емоциите 
се силни и го преплавуваат детето. Ова во голем дел се заснова на интерактивните искуства 
на детето со родителските фигури. Децата ја учат контролата на емоциите од возрасните, 
првенствено од родителите преку поставување граници на прифатливи и неприфатливи 
начини на изразување на емоциите и од детето се очекува постепено да управува со 
сопствените реакции, да бидат во состојба да се носат со состојбите на зголемена возбуденост 
и да го прилагодат своето емоционално изразување. Децата исто така најмногу учат преку 
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набљудување и имитирање и затоа родителите треба да бидат позитивен пример од кого 
децата ќе учат како да се однесуваат. Значаен дел од емоционалните искуства на детето 
се одвива и во социјалната средина на врсничките односи. Учеството во врсничките 
активности придонесуваат за развој и обликување на сложените емоционални регулации. 

Агресија-агресивно однесување на детето

Агресивното однесување е еден од најчестите проблеми во однесувањето кај децата од 
предучилишна и училишна возраст. Поимите „агресија“ или „насилство“ често се користат 
како синоними. Според некои дефиниции агресијата е општествено неприфатливо 
однесување со намера да се нанесе штета на некое лице или имот или тоа е „однесување“ 
чија цел е повредување на некое друго лице кон кое е насочено однесувањето.

Кај децата постепено се развива единствен личен стил на регулација на емоциите - некои 
деца се држат по страна и избегнуваат емоционално предизвикувачки ситуации, додека 
другите отежнато ги регулираат емоциите и манифестираат анксиозност и агресивност. 
Детето/лицето може да се воздржи од агресија, бидејќи научило дека во таква ситуација 
изразување на бесот по пат на агресија е неадекватно односно неприфатливо. Фрустрацијата 
автоматски предизвикува негативен ефект во извесен степен, следи моторен импулс 
поврзан со агресивни тенденции. Когнитивните процеси се одговорни за толкување на 
ситуацијата и толкување на фрустрацијата, што може да доведе или до сузбивање или до 
зајакнување на агресивната реакција.

Зошто детето почнува насилно да се однесува? 

Секое дете во одреден момент или ситуација кога се чувствува загрозено, кога сака да ги 
задоволи сопствените потреби или да се одбрани себе си, може да манифестира агресивно 
однесување. Однесувањето има свое значење и децата со своето однесување нешто ни 
порачуваат. Пред да преземеме нешто, мораме да ги утврдиме причините за таквото 
однесување и за начинот на манифестирање на насилството.

Факторите од кои зависи однесувањето на децата се:

1. Фактори кои се биолошки условени ( темпераментот на детето)

2. Фактори на околината

•	 Мала самодоверба и самопочитување;

•	 Базична егзистенцијална несигурност;
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•	 Недоверба спрема околината и возрасните;

•	 Искуство на насилство кое е вршено над детето;

•	 Насилство како модел на однесување – (во околината, медиумите, 
компјутерските игри);

•	 Страв кој се намалува преку агресивно однесување и др.

Постојат повеќе причини кои влијаат на развој на насилното однесување, како и разни 
фактори кои можат да ја поттикнуваат или да ја спречат појавата на насилството. Причините 
за агресивноста кај децата можеме да ги најдеме во семејството, во околината во која 
растат децата, во медиумите, видео игрите итн.

Семејството

•	 недостаток на внимание и топлина;

•	 сведочење на насилно однесување дома (опфаќа физичка и вербална 
агресија на родителите спрема детето, физичко казнување на детето или 
физичка и вербална агресија меѓу родителите);

•	 недоволниот надзор и грижа на родителите се плодно тло за развој на 
насилно однесување на децата.

Кога родителот физички го казнува детето, му праќа порака дека е во ред да се добие тоа што 
го сакаме со лутење, насилство и застрашување. Веројатно детето ќе користи слични методи со 
своите врсници. Исто така, ако родителот е премногу попустлив кога детето е тврдоглаво и без 
вистинска причина бара нешто, му праќа порака дека со таквото однесување може да успее да 
го постигне тоа што го сака. 

Влијанието на медиумите за поттикнување на агресивноста/насилството

Насилството во медиумите има негативни последици, преку имитирање на тоа што се 
гледа. Со набљудување на насилството во медиумите децата ги учат агресивните постапки 
и тоа води до ослободување на агресивноста.

Светот се доживува како опасно место каде сме опкружени со луѓе кои имаат непријателски 
намери, поради што се зголемува спремноста на насилството да се гледа како корисно 
средство во решавање на проблемите, се јавува рамнодушност кон него и се намалува 
сочувствување со жртвите на насилството.
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Насилството во видео игрите

Влијанието на видео-игрите и нивната популарност е во пораст и затоа возрасните треба 
многу да внимаваат дали децата играат видео игри, кои видео игри ги играат и колку време 
посветуваат на видео игрите, односно потребен е постојан надзор од родителите. Видео 
игрите квалитативно се разликуваат од набљудувањето на филмовите, а особено насилните 
видео игри, бидејќи тие влијаат на агресивното однесување многу повеќе од филмовите 
во кои има насилство. Додека гледа филм, детето го набљудува насилството од пасивна 
позиција, па дури и кога се идентификува со „насилниот јунак“, тоа е различно од играњето 
насилни видео игри, кога тој е главниот јунак, кој преку играта го врши насилството. Во 
видео игрите насилството често е наградувано, и скоро никогаш не се казнува. 

Карактеристики на агресивните деца

•	 Неразбирање на сопствените и туѓите емоции;

•	 Недостаток на адекватна перцепција на социјалните ситуации;

•	 Околината ја доживува дека е непријателска; 

•	 Брзоплето донесува заклучоци;

•	 Неможност за согледување на туѓата перспектива;

•	 Недостаток на емпатија;

•	 Недостаток на вештини за решавање на проблемите.

Превенција на агресивното однесување

•	 Секогаш реагирајте на агресивните испади;

•	 Секогаш задржете ја контролата над себе и ситуацијата;

•	 Забележите ги однесувањата кои не се соодветни;

•	 Одмерено и недвосмислено запрете го таквото однесување;

•	 Разговарајте по нормализирање на емоциите;

•	 Обезбедете да бидат задоволени основните потреби;

•	 Поставете правила заедно со детето;

•	 Одржувајте ги ритуалите;



38

ВР
АТ

И
 С

Е 
НА

 С
О

Д
РЖ

И
НА

•	 Овозможете предвидливост на ситуациите;

•	 Овозможете слобода на избор кога тоа е можно;

•	 Давајте јасни упатства и имајте реални очекувања;

•	 Бидете доследни!

•	 Препознавање и изразување на сопствените и туѓите емоционални состојби;

•	 Користете „Time – out“ за оние кои имале испади на насилство;

•	 Проценете ги социјалните ситуации;

•	 Развијте вештини за решавање проблеми.

Важно:

•	 Децата се несреќни кога се агресивни; агресивноста не е насочена против родителите 
и другите лица; таа е сигнал дека на детето му е тешко и дека не може да се носи 
со ситуацијата; по епизода на агресивност, децата често можат да бидат плачливи;

•	 Кога возрасните ќе предизвикаат кај децата чувство на срам, тоа ги тера децата 
уште подлабоко во круг на незадоволство, бидејќи тие сакаат да бидат успешни во 
нашите очи; Затоа, наша задача е да им помогнеме!

Контрола на бесот 

•	 Реактивната агресија е поттикната од чувството на бес;

•	 Програми чија цел е да ги научат децата како да го контролираат својот бес;

•	 Децата најнапред учат како да препознаат кога ги обзема бесот, следејќи ги 
своите физиолошки реакции (напнатост во тело, црвенило во лицето, брзо 
дишење, брз пулс);

•	 Со помош на возрасните треба да научат кои ситуации го провоцираат 
нивниот гнев, каква е нивната реакција кога се бесни и кога не се бесни;

•	 Учат техники како да го намалат бесот: релаксација, длабоко дишење, броење 
до 10, давање инструкции сами на себе;

•	  Бесот сам по себе не е лош, многу е важен начинот како тој се манифестира, 
а тоа е работа на избор за што секој е одговорен.



39

Што можеме да направиме ние возрасните 

•	 Да не очекуваме дека проблемот кој настанал самиот ќе се реши;

•	 Да го охрабриме детето да ни каже што се случува;

•	 Да ги слушнеме и прифатиме неговите емоции;

•	 Да го прашаме детето што се случило и што преземало – да го поттикнеме 
да размислува;

•	 Да смислиме решенија заедно со него;

•	 Да го поттикнеме детето да побара помош од наставникот во училиштето;

•	 Да го научиме детето на самоодбрана;

•	 Да му допуштиме понекогаш да ни се спротивстави; 

•	 Да ги развиваме социјалните вештини кај детето;

•	 Да побараме стручна помош.

•	 Да ја зајакнеме самодовербата на детето!

Како да се одгледа ненасилно дете?

Истражувањата покажале дека насилното и агресивно однесување се учи во раните години 
од животот и затоа семејството има многу важна улога во намалување на насилството. 
Родителите/старателите, членовите на семејството и сите други на кои детето им е важно, 
можат да научат како детето да се справи со емоциите на лутење без употреба на насилство. 
Сите можеме да преземеме чекори со кои ќе го намалиме агресивното однесување. Децата 
треба да се одгледуваат во сигурни домови, со многу љубов. Овие предлози се осмислени 
токму за родителите, за да придонесат за превенција и намалување на насилството.

Совети за родителите 

•	 Пружете му љубов и внимание на детето;

•	 Бидете присутни во животот на детето;

•	 Бидете модел на прифатливо однесување за своите деца;

•	 Не го тепајте детето!!!
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•	 Бидете доследни во правилата и дисциплината;

•	 Заштитете го детето од насилство во домот, соседството, градинка, училиште;

•	 Заштитете го детето од гледање премногу насилство во медиумите;

•	 Помогнете им на децата да се спротивстават на насилството.
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ПревенциJа на електронското насилство 
(САJБЕР НАСИЛСТВО)

Интернетот носи бројни предности за учење, забава, информации, можност да пребаруваме 
информации, да истражуваме, соработуваме, разменуваме итн. Децата и младите денес 
го откриваат светот со помош на екрани (screenagers), нивната социјализација се случува 
преку бројни социјални мрежи поради што ова треба да биде една од основните воспитно-
образовни теми. На интернет децата лесно можат да бидат изложени на различни облици на 
насилство или да бидат сведоци на насилство кое му се случува на некој друг. Понекогаш и 
самите можат некого да повредат, а воопшто да не бидат свесни дека го направиле тоа. Затоа, 
ако веќе добиле дозвола за користење на социјалните мрежи, тие би морале да развијат 
критичко мислење за активностите кои се одвиваат на нив. При електронското насилство, 
може да биде потешко да се реагира и интервенира бидејќи интернетот овозможува 
поголема анонимност. 

•	 Насилството може да се случи во било кое време и на било кое место, на 
голем број на деца и пред неограничена публика.

•	 Влијанието на детето може да биде со сериозни психолошки последици, 
често пати и посериозни отколку во ситуации на насилство надвор од 
интернет просторот;

•	 Децата и младите немаат доволно информации за безбедно користење 
на интернет како и за видовите на злоупотреба; 

•	 Родителите многу често не ги контролираат децата што прават додека се на 
интернет (што пишуваат во пораките, што сликаат со мобилните телефони, 
кои фотографии/слики ги разменуваат, кои веб страни ги посетуваат и сл.), 
а децата ја бришат историјата на прегледите, пораките и видео снимките за 
да не бидат откриени од возрасните;

•	 Многу родители се чувствуваат несигурно, немоќно и беспомошно најчесто 
поради неискуство и незнаењето во оваа област.

Наставниците често пати се прашуваат дали ова е во нивна надлежност и како да реагираат 
кога ќе препознаат проблем на насилство на интернет во училишната средина, но и во 
опкружувањето. Всушност овој вид на однесување често се случува вон училиштето, 
на домашните компјутери или на мобилните телефони. Важно е воспоставување 
функционални партнерски односи и соработка на наставниците и родителите со цел 
заедничко делување и добра комуникација на учениците, наставниците и родителите 
со цел превентивно да се делува во сузбивање на различните видови на злоупотреба 
на интернет. Затоа е потребно во училиштето сите вработени да стекнат компетенции 
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да препознаат насилство и адекватно да реагираат на насилството меѓу децата, особено 
на специфичностите на електронското насилство. Превенцијата е важна и се состои од 
информирање и подучување за можните непријатности бидејќи познавањето е основна 
алатка за донесување исправни одлуки за соодветно и сигурно однесување и за одбрана 
од можна злоупотреба од непознати.

Врсничко насилство

Една од нај сеопфатните дефиниции на врсничко насилство е дека тоа е секое однесување 
кое е штетно по психичкото и физичкото здравје и подразбира: навредување, провокации, 
потсмевање, давање непримерни коментари, удирање, туркање, одземање предмети, 
несоодветни текстови на пораки и мејлови, праќање навредливи и деградирачки 
фотографии по пат на мобилни телефони или интернет, озборување, отстранување од 
групата и ширење гласини.

Bullyng House of Commons, Education and Skills Comitte, The stationery Office, London,2007

Електронско врсничко насилство

Електронско (Cyber) насилство е посебен облик на врсничко насилство кое се одвива со 
посредство на информационите технологии, пред се личните компјутери и мобилните 
телефони. Тоа е намерен обид да се нанесе штета на врсникот или на врсниците преку 
манипулација или нарушување на односите со другите, со цел понижување, задевање, 
заканување на детето или злоставување на друг начин.

Примери за онлајн насилство:

1. Откривање на нечии приватни информации на социјалните мрежи за да се засрами 
личноста;

2. Изнесување невистини за некого во јавниот простор;

3. Јавно праќање нечии фотографии по електронска пошта или на социјалните мрежи;

4. Преземање туѓ онлајн идентитет со цел дистрибуција на содржини кои можат да ги 
повредат другите.
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Електронското врсничко насилство е вид на насилство кога едно 
или повеќе деца користат мобилни телефони или компјутери со 
намера да го повредат или да му нанесат штета на друго дете.

Електронското насилство во литературата се означува и со различни термини:„сајбер 
насилство“, „online насилство“ „интернет насилство“ или „дигитално насилство ( англ. „ 
Cyberbullying“).

Електронското врсничко насилство ги содржи сите клучни карактеристики на 
„традиционалното“ врсничко насилство: агресивно однесување изразено низ негативна 
акција, намера другото лице да се повреди, несразмерна моќ на учесниците, повторување 
и континуитет на насилството. Детето кое го прави насилството обично својата моќ ја 
заснова на анонимноста при користење на информатичките технологии.

Електронското насилство - како да се препознае?

Електронското врсничко насилство може да се појави во вид на пораки, телефонски 
јавувања, фотографии или видео-снимки кои децата ги примаат или ги праќаат некому. Со 
нив може да се сретнат користејќи мобилен телефон или компјутер, по пат на смс пораки, 
е-мејлови, социјални мрежи, веб страници, блогови, форуми и др.

Облици на електронско врсничко насилство:

• Грубо онлајн спротивставување краткотрајна расправија помеѓу две или повеќе 
лица кои ги карактеризира лут, експлицитен и вулгарен говор, навреди а понекогаш 
и закани. Сторителот на насилството има за цел да предизвика бес, тага и/или 
понижување преку намерно предизвикување конфликт;

• Вознемирување кога некој повторува или долго време испраќа сурови, навредливи 
и провокативни или заканувачки пораки. Најчесто се случува по пат на приватни 
пораки, а целта на сторителот на насилство е со заканувачките активности да го 
доведе другото лице во понижувачка и /или подредена положба; 

• Исмевање: злонамерно коментирање туѓи фотографии, пораки на профили, блогови 
и интернет форуми;
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• Напади со пораки: вид на вознемирување кога неколку деца ќе се здружат и ќе 
испраќаат стотина пораки одеднаш; 

• Следење: испраќање пораки кои вклучуваат закани или обиди да се застраши 
детето. Жртвата се плаши за сопствената сигурност;

• Социјално исклучување: обиди детето без причина и намерно да се исклучи од 
некоја онлајн група, од листа на пријатели или онлајн игри ( на пр. постојано го 
игнорираат, не одговараат на неговите пораки );

• Озборување и клеветење: објавување или ширење гласини или лаги за детето со 
намера другите да го променат мислењето за него и да престанат да се дружат со 
него/неа;

• Изнудување и ширење доверливи информации: јавно објавување податоци кои 
жртвата ги испратила на сторителот во доверба. Исто така, сторителот на насилство 
може да ја изманипулира жртвата и да напише нешто приватно што потоа сторителот 
на насилство јавно го објавува или го испраќа понатаму без дозвола;

• Видео снимање на насилни сцени кога некој снима или фотографира насилни сцени 
(на пр. тепачки, застрашување или понижување на некој ученик) а потоа ги објавува 
на интернет;

• Лажно претставување: детето кое го чини насилството зема туѓ идентитет, на пр. 
отвара лажен профил и објавува непријатни работи за некого или влегува во нечиј 
профил и објавува непријатни содржини за него;

• Лага: кога детето намерно го лаже другарот/другарката за да извлече од него/неа 
некои тајни или непријатни информации, а потоа да ги сподели со другите по пат на 
мобилен телефон или компјутер;

• Онлајн анкети или прашања: понекогаш можат да бидат многу понижувачки или 
навредливи ( пр. „Кој е најгрозен лик во 8 одделение?“;

• Огласи на онлајн огласни табли: исто така можат да бидат злонамерни, понижувачки 
или полни со омраза;

• „Пробивање“ лозинки: промена или кражба на лозинки од профил на социјалните 
мрежи или е-меил налози заради злоупотреба.

Треба да нагласиме дека на интернет се испреплетуваат различни облици врсничко 
насилство, односно се јавуваат здружено ( после психичкото насилство обично следи 
изолација/исклучување од некоја врсничка онлајн група).
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Сексуална злоупотреба по пат на интернет:

•	 Ширење лаги за нечие сексуално однесување или откривање нечии тајни;

•	 Проследување и делење фотографии или снимки на некое дете кое е 
делумно или потполно голо или позира на предизвикувачки начин, без 
одобрување на детето кое е на фотографијата;

•	 Убедување или присилување на детето да направи нешто што му е 
непријатно, на пр. да испраќа фотографија на која е без облека или позира 
на предизвикувачки начин, да се снима со веб камера и сл.;

•	 примање фотографии или снимки со сексуални содржини;

•	 непристојни коментари или навреди за нечиј изглед или сексуално 
однесување;

•	 поставување непријатни прашања за секс;

•	 закани со сексуален напад.

Поседувањето и ширењето фотографии или видео снимки со сексуални содржини на кои се 
наоѓаат малолетни лица е казниво, дури и ако лицата на фотографиите дале согласност да се 
фотографираат или снимаат. Тие фотографии може да се користат за сајбер малтретирање/
прогонување или уценување.

„SYBERBULLYNG“ ПОИМИ

Под „секстинг“ (sexting) се подразбира испраќање или поставување фотографии, пораки или 
видео снимки со експлицитни сексуални содржини по електронски пат, најчесто од еден на 
друг мобилен телефон. „Секстинг“ е насилство кое има сексуална конотација и најчесто се 
случува кога децата и младите сакаат да ја импресионираат симпатијата, кога другарите ги 
убедуваат тоа да го направат. Ова може да има сериозни општествени и правни последици. 
Откога фотографијата или пораката е испратена, детето повеќе не може да ја контролира.

Покрај електронското врсничко насилство кое се случува меѓу децата и младите, не се 
ретки ниту случаи кога возрасните лица се насилни. Тогаш зборуваме за малтретирање 
(англ. cyber-harassment) или прогонување (англ. cyber-stalking) по пат на интернет што 
претставува кривично дело и е казниво со закон.

Има многу случаи кога насилниците се возрасни лица, т.н. сексуални предатори, кои лажно 
се претставуваат и комуницираат со децата со цел сексуална злоупотреба.

„Груминг“ (англ. grooming) е контактирање на возрасните по пат на интернет, со деца под 
16 години, поради воспоставување сексуални контакти на интернет и вон него. Најчесто 
повеќето од возрасните лица се од машки пол.
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Специфичности на електронското врсничко насилство

Електронското врсничко насилство може да биде особено поразително за лицето 
кое го доживува и да остави дури и посериозни последици од насилството „лице 
во лице“.

•	 Анонимност на насилникот - информативните технологии и интернетот 
пружаат многу можности корисниците да го прикријат својот идентитет, 
што го отежнува откривањето на сторителот;

•	 Достапност на жртвите - Не постои сигурно место (лицето кое врши насилство 
може да делува било каде, доволно е да има пристап до глобалната 
компјутерска мрежа, може да биде присутно 24 часа, 7 дена во неделата. 
Интернет просторот има понизок степен на контрола, можноста за избор на 
жртва практично е неограничена;

•	 Неограничена публика (информациите кои се делат по пат на интернет се 
пред неограничена публика, што ги чини многу понижувачки;

•	 Набљудувачите при ваквите случувања почесто се одлучуваат да 
земат учество во насилството, отколку што тоа би го направиле при 
традиционалното врсничко насилство; Насилниците забораваат всушност 
дека комуницираат со човечки суштества. Поради тоа и не знаат колку со 
своето однесување ги повредуваат другите и често се однесуваат посурово 
отколку во реалноста.

Знаци кои укажуваат дека можеби детето доживеало електронско врсничко 
насилство:

•	 повлекување од семејните интеракции;

•	 видлива тага;

•	 отсуствува од училиште (се жали на главоболки и болки во стомак);

•	 лош училиштен успех (пониски оценки);

•	 губиток на апетит;

•	 пореметување во спиењето;

•	 информации од училиштето за изгубени домашни задачи или проблеми во 
однесувањето како што се тепачки со други ученици;
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•	 престанува да го користи компјутерот или мобилниот телефон или го 
зголемува времето поминато на интернет во однос на претходно;

•	 делува нервозно или раздразливо кога го користи компјутерот или 
мобилниот телефон;

•	 споменува непознати лица;

•	 придава поголема важност на активности и лица на интернет;

•	 ги затвара страниците, или го крие мобилниот кога родителите ќе влезат во 
соба или кога некој ќе се приближи до него;

•	 стрес при читање пораки, односно примање различни содржини;

•	 многу нови контакти на мобилниот/и или социјалните мрежи.

Знаци кои укажуваат дека детето можеби насилно се однесува:

•	 промени во групата другари (посебно губиток на група другари/другарки со 
кои порано се дружело)

•	 изразува нетрпеливост кон училиштето и наставниците;

•	 има желба да се прави „важен“;

•	 набавува предмети или работи кои би можел да ги купи без знаење на 
родителите;

•	 необјасниви изливи на бес;

•	 лесно се фрустрира;

•	 нема желба да ги изработи домашните задачи;

•	 ги удира или се обидува да доминира со помалите од него (брат или сестра);

•	 престанува да го користи компјутерот или мобилниот (го гаси екранот) кога 
некој ќе му се приближи;

•	 делува нервозно или раздразливо кога го користи компјутерот или мобилниот;

•	 го крие тоа што работи на компјутерот или мобилниот;

•	 поминува премногу време со мобилниот или компјутерот;

•	 станува нервозен или лут кога ќе му се ограничи или забрани да го користи 
компјутерот или мобилниот.
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Знаци кои укажуваат дека ученикот/ученичката можеби доживеал/доживеала 
врсничко насилство:

•	 избегнува контакт со очи;

•	 појава на неконтролирани изливи на бес или фрустрации;

•	 промени во начините на однесување со другарите и активностите за време 
на одморите;

•	 недостаток на ангажман во одделенски или групни активности во кои 
претходно бил/била активно ангажирана;

•	 учениците го исмеваат кога зборува;

•	 покажува помало внимание за училишната и домашната работа.

Знаци кои укажуваат дека ученикот/ученичката можеби насилно се однесува:

•	 пркосен поглед после опомена на наставникот поради однесувањето;

•	 ја попречува работата во одделението;

•	 присвојување, грабење или земање предмети кои припаѓаат на други ученици 
или ги користат другите ученици;

•	 удирање и туркање на другите ученици;

•	 игнорирање на опомената на наставникот да слуша или да престане да 
зборува;

•	 безволен за активно вклучување во одделенските или групните активности;

•	 исмејување на другите ученици додека зборуваат;

•	 недостасува грижа за училишните и домашни задачи.

Последици од електронското врсничко насилство

Резултатите на истражувањата покажуваат дека 93% од учениците кои трпеле некои 
облици електронско насилство тврдат дека се чувствуваат тажни, депресивни, анксиозни, 
вознемирени повредени или посрамени. 39% попуштаат со успехот, 27 % покажуваат знаци 
на деликвентно однесување а 32 % консумираат психоактивни супстанци. Кај лицата кои 
биле изложени на електронско насилство се јавуваат 2 пати почесто самоубиствени идеи 
во споредба со оние кои не биле изложени на таков вид насилство. 
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Улогата на училиштето во случаите на електронското врсничко насилство

Улогата на образовниот систем во однос на насилството меѓу врсници, вклучувајќи го 
тука и електронското насилство, се согледува низ: превенција, откривање на сите облици 
на насилство над и меѓу децата и пријавување, пружање поддршка на детето во фаза на 
третманите, поддршка на семејството, како и учество во собирање податоци ( претставува 
извор на информации за детето за социјалниот и правосудниот систем).

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ

Во училиштето треба да се дефинираат процедури и постапки за спречување и заштита од 
електронско насилство и реагирање во ситуација на насилство. Исто така треба да се формира 
тим за заштита на учениците/ученичките од насилство, во кој треба да има претставници од 
управата на училиштето, стручните соработници (педагог и психолог), наставници, ученици и 
родители. Тимот треба да развие програма за заштита на децата од насилство. 

Програмата би требало да содржи 2 важни целини:

•	 Превентивни активности-што може училиштето да направи за да се спречи 
или намали насилството и како да се следат ефектите од превенцијата, како 
се поделени улогите и одговорностите;

•	 Мерки на интервенција-што да се преземе кога насилството ќе се случи, 
кои процедури се користат, како се поделени улогите и одговорностите.

Клучна улога во превенција на електронското насилство имаат две теми:

•	 развој на дигиталната писменост кај децата и возрасните;

•	 стекнување социо-емоционални вештини кај децата.

Насоки за постапување на вработените во воспитно-образовните установи 

Ако се утврди сомнение за електронско насилство, веднаш по сознанието, потребно е да 
се одржи состанок со стручните работници во училиштето и да се дискутира за решенија и 
натамошно постапување. Треба да се донесат одлуки за изрекување педагошки мерки во 
согласност со Статутот на училиштето. Во најкраток можен рок стручните соработници во 
училиштето, водат поединечни разговори со детето-жртва на електронското насилство, 
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со детето-сторител и со децата-сведоци или набљудувачи. Потоа, исто така во најкраток 
можен рок, се повикуваат родителите на децата вклучени во електронско насилство, на 
индивидуални и групни разговори. Потоа е потребно да се одржи заеднички состанок 
со детето-сторител на електронското насилство, родителот и стручните соработници во 
училиштето со цел да се дефинира индивидуалниот план на постапување спрема детето.

Насоки за разговарање со децата и за надгледување на нивните активности и правила 
на користење на интернет и мобилен:

•	 Разговарајте со детето и обидете се да разберете на кој начин и за кои 
активности го користи интернетот и мобилниот телефон;

•	 Ограничете го користењето на компјутерот во текот на денот. Добро е да 
воведете јасни правила, на пример, нема интернет пред училиште, пред 
спиење, во тек на јадење и пред да се заврши задачата;

•	 Подучете го детето да не ги проследува ниту коментира содржините кои 
можат некого да повредат;

•	 Разговарајте со децата за тоа кога треба, а кога не треба да чуваат тајни од 
родителите. Предупредете ги дека не треба да комуницираат со непознати 
лица, а со оние кои комуницира по пат на СМС пораки и интернет, не смеат 
да имаат тајни. Ако им е непријатно и ако се збунети поради нешто што 
доживеале, секогаш може да разговараат со вас;

•	 Разговарајте со детето за опасностите од интернетот и подучете го да не 
остава лични податоци ниту фотографии на интернет и да не договара 
средби со непознати луѓе. Ако детето сака да се сретне со лицето кое го 
запознало на интернет, нагласете дека никако не смее оди само и дека мора 
да се сретне на јавно место. Барајте на првата средба да дојде со вас или 
со неколку другари или со некоја друга возрасна личност на која и верува;

•	 Објаснете им на децата и младите за опасностите од праќање сопствени 
слики по пат на интернет. Објаснете им го поимот „детска порнографија“. 
Никогаш не се знае што другата личност ќе направи со фотографиите. Со 
малку вештина и со основни графички програми можни се разни фото 
монтажи. Објаснете им дека кога еднаш ќе испратат своја „разголена“ 
фотографија, веќе немаат контрола што ќе се случува понатаму со неа; 

•	 Нагласете им дека не смеат да испраќаат свои фотографии без договор со вас.
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Правила за учениците за сигурно користење на мобилен и интернет

•	 Никогаш не прифаќајте бесплатен подарок во замена за адреса или други 
информации без дозвола на родителите. (Внимателно одлучете кому ќе му 
дадете број на мобилен телефон и своја e-mail адреса); 

•	 Никогаш не го продолжувајте разговорот или допишувањето, доколку се 
чувствувате лошо или непријатно. Едноставно прекинете и кажете им на 
родителите;

•	 Внимателно користете ги услугите за праќање пораки преку мобилен и интернет;

•	 Не праќајте фотографии или видео записи од други без нивна согласност, 
ниту содржини кои може да ги навредат другите луѓе;

•	 Разговарајте со родителите или со друга возрасна личност кога ќе се појави 
проблем;

•	 Ако некој ви прати злонамерна или заканувачка порака по пат на мобилен 
(СМС) или електронска пошта ( е-маил), не одговарајте. Покажете ги 
пораките на родителите или друга вам блиска возрасна личност;

•	 Не праќајте или не праќајте пораки кои може другите да ги доведе во 
непријатна ситуација, да ги засрами или да ги исмее;

•	 Во лутина не правете работи за кои подоцна може да се каете. Пред да 
притиснете „испрати“, запрашајте се како вие би се чувствувале кога би 
добиле таква порака и дали може да му наштети или да го навреди лицето 
на кого ја праќате;

•	 Користете лозинка за вашите е-маил адреси и внимавајте кому ја давате, 
бидејќи и оние кои се претставуваат како пријатели во некој момент може 
да ја искористат;

•	 Никогаш не давајте информации за својот идентитет (име, презиме, име 
на родителите, броеви на телефон или мобилен, својата адреса, име на 
училиштето каде учите, места на кои излегувате и сл. ) на лица кои лично не 
ги познавате, бидејќи лесно можат да ги злоупотребат податоците; 

•	 Не праќајте и не објавувајте свои фотографии и фотографии на своите 
другари по пат на мобилен и интернет. Со малку вештина и некои основни 
графички програми можни се различни фото монтажи;

•	 Некои возрасни и врсници лажно се претставуваат и се преправаат дека 
се пријатели бидејќи ги интересираат слики со сексуални содржини или 
имаат сексуални желби и намери. Токму поради тоа бидете внимателни, 
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не само со информациите и фотографиите кои ги споделувате, туку и со 
запознавање „пријатели“ преку интернет. Потсетете се дека она што знаете 
за тој „пријател“ е само тоа што тоа лице ви го кажало, а ништо од тоа не 
мора да биде вистина;

•	 Ако сакате во живо да го запознаете својот „пријател“, договорете ја првата 
средба на јавно место, каде што има многу луѓе. Никако не одете сами, туку 
поведете неколку пријатели и пријателки или возрасна личност на која и 
верувате;

•	 Помогнете им на други деца кои доживуваат злоставување по пат на СМС 
пораки или интернет, така што јасно ќе им кажете дека не е во ред тоа што 
им се случува и дека гледате дека им е тешко. Немојте да го прикривате 
насилството и веднаш известете блиска возрасна личност;

•	 Чувајте се себе и другите! Се што важи за чување на вашите податоци, важи 
и за чување на туѓите податоци.

ПРЕМНОГУ ВРЕМЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ (ИНТЕРНЕТ)

Родителите/старателите треба да направат заеднички договор во семејството и да 
донесат „куќни правила“ за тоа колку долго и кои интернет страници може да се 
посетуваат. Тие правила би требало да ги почитуваат и родителите а не само децата. 

СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО И РОДИТЕЛИТЕ ВО РЕШАВАЊЕТО НА 
ПРОБЛЕМИТЕ СО ОНЛАЈН НАСИЛСТВО 

Неопходно е да се воспостави континуирана соработка, односно комуникација со 
учениците и родителите во форма на образовни програми наменети за креирање 
стратегии на превенција од онлајн насилство. Работилниците за онлајн насилство би 
требало да му овозможат нa наставниот кадар да го разбере поимот на онлајн насилство, 
карактеристиките на жртвите и сторителите и да дадат насоки за спречување на истото. 





IS
BN

 9
78

-6
08

-4
85

7-
74

-7


