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Сценарио 2: CONNECT (Поврзи)  

 

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 како да се користи со групен чет/разговор. И да сфаќа дека овие групи 
можат понекогаш да ги вознемири члeновите, односно да ги натажи.   

Порака – Поврзи/конектирај се  одговорно и љубезно. Ако  нешто не правиш офлајн, тогаш не 
прави и онлајн. Секогаш разговарајте со некој кому му верувате, ако нешто или некој те 
вознемирува.  

Теми - Преземање одговорност за сопствените online активности.  

Да се биде свесен дека некои работи можат да бидат погрешно сфатени.  

Една online акција може да има негативен offline влијание.  

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

 

УЧЕСНИЦИ; 

Теодора,   Дина,   Ели,   Аника,    

Мила,   Ангела,  Јасмина,   Марија, 

Ивона,   Весна,   

  

CREATE (СОЗДАДИ) 

ДИНА: (Облечена како или на блузата има прикачено  emoji) Да, де. Знам 
облечена сум emoji, Јас сакав да бидам смајли, ама наставничкава ме натера 
да бидам emoji. Да бидам искрена, јас сум не сум тука да ви раскажувам за 
смалји, emoji и сл.ствари.  

Јас сум тука за да ви раскажам за нешто што се случи пред само неколку 
недели. Нешто што се случи во нашето опкружување, помеѓу  другарки и група 
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што ја поставија на нивните мобилни телефони. Гледате, сите имаат телефони, 
и не ги испуштаат од раце. За почеток, групата и разговорот започна вака -   

(Излегуваат Мила, Ангела и Јасмина, гледаат во телефоните и читаат што 
пишуваат на телефоните) 

Мила: Здраво! 

Ангела: Здраво! 

Јасмина: Што правите?  

Мила: Јас одам. 

Ангела: Чао! 

Јасмина: Чао!  

Мила: Чао! 

(Остануваат, но се „замрзнати“) 

 

ТЕОДОРА: Ваквата конверзација траела, со денови, со се повеќе и повеќе луѓе 
кои се приклучувале кон групата.  

(Се приклучуваат и останатите, но и тие остануваат  „замрзнати“ со телефоните 
во раце). 

ТЕОДОРА: Некои додавале и луѓе кои не биле од нивното училиште, туку ги 
знаеле од некаде.  

(Истапуваат Мила, Ангела, Јасмина и Марија). 

 

Марија: (нов член) Здраво! 

Мила: Здраво! 

Ангела: Кој е? 

Марија: Па, јас, Марија. 

Јасмина: Здраво Марија. Што правиш?  

Марија:Морам да одам, ми се јаде. Чао. 

Мила: Која е сега, па оваа Марија? 

Ангела: Не знам.  

 

ЕЛИ: Но, работата е во тоа што некои луѓе, не  ни знаат за групата.  
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(Истапуваат Ивона, Весна). 

Ивона: Еј, разбра ли?! 

Весна: Да, на групата. 

Ивона: Која група? 

Весна: Па, онаа Girls rules. 

Ивона: Јас незнам за таа група. Не сум во неа. Можеш да ме додадеш (аднеш)?  

Весна: Извини, Ивона, ама не можам. Морам да ги прашам останатите, ако се согласат, 
ќе те додадам 

Ивона: Аха, ОК. Ако дозволат, ок. Ако не, пак добро. Не ми е галје 

АНИКА: Но, сите во групата сакаа да знаат кој се членува во неа. После цел ден 
„Здраво“, „здр.“ „Hi“ и читање кој каде бил, што јадел, споделување на emoji’s, и 
Ивона беше во групата. Додадена.  

 (пишува и зборува) 

Ивона: Здраво на сите. 

Мила: Која си ти?!?  

 

АНИКА: Мила прави мала проверка на новиот член.  

Мила: Ох, ти си. А кој ти рече дека можеш да се приклучиш во групава!?!? 
Ова е приватна група. Намената за неколку од нас. 

 

ТЕОДОРА: Ивона беше збунета, но и навредена од овој коментар. (Ивона 
го исклучува телефонот). Тие се другарки, зошто да не може да биде со нив во 
групата?  

Марија: (се врти кон публиката) Го видов коментарот.... и  многу е лош. 
Почнав да пишувам коментар, да и вратам на Мила, ама се предомислив и го 
избришав.  

Весна: (се врти кон публиката) Го видов коментарот....и мислам дека 
погрешно се разбраа.   

Мила: (се врти кон публиката) Видете, да ви објаснам нешто. Јас ја 
направив групата само за неколку од нас. Начин на кој ќе споделуваме новости 
и слично. Ивона не беше во групата, па затоа и не ја додадов. 
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ЕЛИ: Подоцна, Марија сакаше да провери дали има нови пораки во групата. Но 
единственото нешто што го прочита беше „Ivona left the group“. Марија се 
чувствуваше многу лошо, па реши да и испрати приватна порака на Ивона. Но, 
немаше одговор од Ивона. 

Ивона: (се врти кон публиката) Да, излегов од групата. А да ви кажам не 
ми пречи што не сакаа да бидам со нив во групата, ама пак ме натера да се 
чувствувам тажно, исфрлено. Ова се мои другарки и не ми дозволија да се 
приклучам кон нивната група. И да, видов дека му стигна порака. А и знам дека 
е од Марија. Ама сега не ми се разговара со никого. Ќе го исклучам телефонот. 
Ќе ја прочитам пораката утре изутрина.  

ДИНА: Таа вечер, Ивона ја преседе вознемирено. Не сакаше да разговора со 
никого. Дури не му кажа ништо на своето семејство, кои се трудеа да ја 
орасположат. А помислата дека треба изутрина да оди на училиште и беше 
уште потешка....  

Мила: Работота е во тоа што немав поима дека Ивона толку многу ќе се 
налути и вознемири, а уште повеќе дека тоа ќе биде поради мојот коментар. 
Добро де, ние сме пријатели,  бидејќи имаме заеднички другари. Но сепак, не 
го направив тоа намерно.  

Следното утро, во училишниот ходник се среќаваат Мила, Марија и Ивона. 
Ивона ги одминува, а Мила и Марија започнуваат разговор. 

Мила: Ивона, застани! Да ти објаснам. 

Ивона: Каснам на час!  

Марија: Застани! 

Мила: (ја спушта главата) Ивона извини, но не беше намерно. Па јас и ти 
не сме BFF,па затоа....  

Марија: Ајде сестичке, не зафркавај. Не беше намерно.  Знаеш дека ние 
не би те игнорирале. 

Мила: А да ја избришам групата?!? 

Марија: Можеби така е најдобро. 

Ивона: Мила, размисли следниот пат кога ќе правиш чет група, кого 
ставаш во неа. 

Мила: Знам, ќе пазам. Ова ќе ми биде лекција како се поврзувам и со кого! 
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Им се поставуваат 3 прашања од следниве: 

 

1. Колку од вас имаат сопствен телефон? 
 

2. Колку од вас се вклучени во некаков групен чет? 
 

 
3. Кои се главните работи за безбедено вклучување на групен чет? 

 
4. Во драмава слушнавте дека тие разговараат и со некои кои не ги познаваат. Ако 

некој непознат ви започен разговор online, што би направиле? 

 

5. Еден од ликовите вели „ако се согласат останатите ќе те додадам во групата“. Како 
би се чувствувал/а доколку сите твои другари се во група, а ти не? 
 

6. Што би направил/а доколку прочиташ лош коментар? 

 

7. Како би ја решил/а 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! 

 

 

 


