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Сценарио 1: CREATE (СОЗДАДИ) 

 

За оваа активност  

Идеата на оваа активноста е поголемите ученици да изведат перформанс пред помалите 
ученици. Но истотака, треба да осмислат и да го одредат сопствениот крај. Каква порака ќе 
изберат да ги споделат?  

 

Времетраење: 10 минути 

Публика – ученици од 10 годишна возраст.                                     

Цел – Да се разбере дека споделување на нешто со вашите пријатели за кои мислите дека е 
смешно може да нѐ вознемири некој друг.                            

Порака - Бидете внимателни со она што го делат онлајн и да создадеме дигитална 
благосостојба за сите. 

Теми - Преземање одговорност за сопствените online активности.  

Да се биде свесен за чувствата на другите луѓето.  

Да превзема одговорност и да се нуди помош во создавање на здрава интернет-
средина. 

Разбирање на емпатијата и да се изразува жалење за одредени лоши постапки.  

 

УЧЕСНИЦИ; 

Канита,  Зерина,  Сања,   Ангела 

Дарио,   Марко Ф.  Алексеј,   Елда  

 

CREATE (СОЗДАДИ) 

КАНИТА: Викенд е, а Дарио, Марко и целото одделение се дружат во дворот на 
Алексеј. Тие се обидуваат да ги совладаат вештините за bottle flip (превртување на 
шише). Сепак, Марко сметаше дека ќе биде смешно да се олабави капачето пред да 
заврти Дарио,а тоа значеше дека кога ќе го преврти шишето, водата да се истури врз 
неговите панталони. Дарио не е баш дете кое смета дека ваквите шеги ќе му се 
допаднат и стварно не ја прифати баш најдобро шеагата. Алексеј му понудил да ги 
смени панталоните. Но додека Дарио се средува, Марко го фотографија во многу 
непријатна ситуација. Подоцна, кога си одат дома заедно.... 

Марко: Требаше да си ја видиш фацата кога ти се истури водата! 
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Дарио: Тоа баш и не е смешно. 

Марко: Да, смешно е. 

Дарио: За мене не е.Навистина е засрамувачки! Сакав да пропаднам во земја. 

Марко: Ама, ајде, баш е кул... Види ја сликава (му ја покажува). 

Дарио: Фала ти, Марко...најмногу. Не ми треба слика за докоза да видам каков сум 
бил. И онака ме видоа сите. Подобро за тебе е да ја избришеш сликата. 

Марко. Да бе, ќе ја избришам. 

 

Сања: Подоцна таа вечер, Марко си играше игра на мобилниот телефон, кога му дојде 
порака од еден од другарите што беа на дружба кај Алексеј.  

(Влегуваат Марко и Алексеј, на различни краеви од просторијата.  И двајцата пишуваат 
на телефоните и зборуваат гласно). 

 

Алексеј: Здраво Марко. Ја имаш сликата од Дарио? Можеш да ми ја испратиш? 

Марко: Аха, имам две слики од него. На едната е мокар, а на другата е по .... знаеш!  
Живи смешки се и двете слики! 

Алексеј; А можеш да ги шернеш (споделиш)? 

Марко: Ама знаеш дека Дарио е љутко, а и некако не ја прифати баш најдобро шегата. 
А да не ја споделуваме сликата?!?!?! 

Алексеј; Ама, ајде, жити се. Баш ќе биде смешно, каков беше кога се намокри. 
Лелелелелелеле, ахахахах 

Марко: Ај штом така викаш, сега ќе ја пратам. 

 

Зерина: И Марко направи како што кажа. Направи групен чет во кој не беа сите ученици 
од одделението, но имаше ученици и од другото одделение. За миг се замисли  (Марко 
се замислува) 

...... и ја испрати сликата на четот. Сите мислеа дека е супер и потоа почнаа да ја  
препраќаат и да споделуваат со други кои не беа во групата. За кратко, сите од 
училиште ја видоа сликата. Сликата ја иде и Дарио. Не му беше толку смешно како на 
другите. Беше засрамен, ама и се чувствуваше предаден од Марко. Му рече да ја 
избрише сликата, а Марко „како вистински другар“ ја споделил со цело училиште. 
Дарио налутен решава да му се јави на Марко.  

Марко: Еј Дарио, што има, брат!?!? 

Дарио: Хахаха, брат?!?!? БРИШИ!!!!!! 

Марко: Бриши, што!?!?!? Прашина!???? 

Дарио: Не се прави будала, знаеш што. Не е смешно. БРИШИ ЈА СЛИКАТА!!! 
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Марко: Ама ајде Дарио, па баш е смешно. Што има врска?! 

Дарио: Што има врска, како што има врска?!?!?! Цело школо ќе ми се смее... како ќе 
одам во школо. Ееееј, знаеш ли?!? 

Марко: Ама знаеш дека не можам да ја тргнам, а и не знам како! 

Дарио: БРАВО!!! Алал да ти е! 

(Дарио му исклучува на Марко) 

Ангела: Не требаше многу време, сликата да се сподели со брзина на светлината. Се 
повеќе другари ја видоа сликата на Дарио. Дарио мислеше дека пропаѓа во земја. Како 
сега да оди во училиште, ќе му довикуваат, ќе му свиркаат, ќе се шегуваат со него. А 
од друга страна, Марко не знаеше како да ја поправи ситуацијата, сфати дека направил 
глупост, ама сега како да се извлече од неа, како Дарио пак да има доверба во него. 
Реши – ќе разговора со сестра му.  

Елда: Еј, Марко, што има? 

Марко; Направив глууупост. 

  Елда: Каква глупост, што си направил? 

Марко: Споделив слика од Дарио, а не требаше да го направам тоа. И откако ја 
сподели, почнаа и други да ја споделуваат 

Елда: Аха, си мислел дека е шега, ама ситуацијата ти избегала од раце, а мали?!?!? 
Му кажа на Дарио? 

Марко: ДА! 

Елда: А му се извини?!?!? А умна главо!?! 

Марко: А... па да... не баш. 

Елда: Не баш?!?! А што му рече ТОЧНО? (го потчукнува по глава) 

Марко: Дека ќе биде кул, смешно. Не сакав да се случи ова. И сега нема да збори со 
мене, ќе ме мрази, нема да сака да ме види. А најдобар другар ми е! 

Марко: Што сакаш! Само спаси ме и избриши ја грда слика. 

Елда: (размислува).. Аааа не знам што да биде.... ми текна.... ќе ја чистиш собата цел 
месец?  

Марко: ДА! 

Елда: Ок.... (го зема телефонот на Марко и ја брише сликата). Еве ти го телефонот. 
Сликата е избришана. И памет за друг пат! Пази што правиш, што сликаш и што 
споделуваш.  
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Им се поставуваат 5 прашања од следниве: 

 

1. Што треба секогаш да правите пред да објавите или да споделите некоја слика од 
некого? 
 

2. Зошто е важно прво да се провери? 
 

 
3. Марко му кажува на Дарио дека ќе ја избрише сликата, но не ја брише. Ако ти беше 

Марко, што би направил и зошто? 
 

4. Марко го фотографира Дарио, но, исто така, "создава" и групен чет. Кои се 
најважните работи што треба да се разгледаат при отпочнување на групен чет? 

 
 

5. Дарио јасно објаснува дека не е среќен за сликата и бара да се отстрани сликата. 
Дали некој знае како да ја избришете фотографијата што ја објавувате онлајн? 
 

6. Марко мисли дека споделување на засрамувачка слика не е "голема работа". Што 
мислиш ти? 

 

7. Како се чувствувал Дарио? Како би се чувствувал ти на негово место?  
 

 
8. Марко не сфаќа  дека многу го вознемирил иналутил  Дарио. Ако тој може да да го 

врати времето, што можел да направи поинаку? 
 

9. Што треба да прават ликовите и да кажат за да ја решат на ситуацијата? 
 

ПОРАКА: КАЖУВАЊЕТО ИЗВИНИ И OFFLINE И ONLINE Е МНОГУ ВАЖНО. 
НАЈВАЖНО Е ДА НАПРАВИМЕ НЕКОЈ ДА СЕ ЧУВСТВУВА ДОБРО, БИДЕЈЌИ 
ТОГАШ И ТИ ЌЕ СЕ ЧУВСТВУВАШ ДОБРО! 

 

 

 


