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ЖИВОТ ПО ЕПИДЕМИИ:
како повторно да се вратиме
во нормален ритам на живеење?
Важноста на семе ната
поддршка
ПИШУВА: АНАСТАСИЈА ЏУТЕСКА

Современиот свет, сè повеќе се соочува со нетрадиционалните видови и форми на ризици,
како што се: тероризам од светски размери,
тргови а со дрога, оруж е и луѓе, опасности од
употреба на хемиско оруж е за масовно уништување, инфективни болести и епидемии од
поголем обем како денешната состо ба со ко а
се соочуваме - Ковид-19, тука се секако и
невработеноста, сиромашти ата, природните
феномени, деградаци ата на животната
средина и друго. Будно зад малите екрани, од
карантинот, во домашни услови за време на
пандеми а, сведоци сме дека природата си го
враќа тоа што со години ѝ го земаме.
Основна карактреристика е тоа што епидемиите и катастрофите не познаваат државни
граници и имаат глобални вли ани а. Историата изобилува со голем бро несреќи и катастрофи, кои за жал имаат предизвикано неизлечливи последици и големи страдања на
човечкиот род. Ваквите по ави не се реткост
ниту денес затоа што, како никогаш до сега,
светот се мобилизира и превзема заеднички
напори за намалување на ефектите од
ваквите по ави на сите континенти. Големите
светски
организации,
посветуваат
се
поголемо внимание на планирање
и
превземање
на
конкретни
мерки
и
активности
насочени кон превенци а и
намалување на ризиците од несреќи и
катастрофи ширум светот.
Човештвото од секогаш живеело и ќе живее
во присуство на на различни извори на небезбездност. Опасностите што нè опкружуваат
посто ано се менуваат и за жал предизвикуваат се поголеми страдања, последици и штети.
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Наша заедничка и задолжителна обврска е
проблемот да го перцепираме доста сериозно,
презема ќи низа активности од по довна точка на самите себе. На првин да го заштитиме
семе ството, кое е наша на голема поддршка,
па сè останато. Но да бидеме хумани. да помогнеме и на останатите.
За време на пандемии, сведоци сме дека семе ната поддршка е на важна. Единствено семе ството може позитивно да вли ае и да ни

ги оттргне негативните мисли и стравови. Тоа
е нашата вакцина и тоа е на добар лек во вака
тешки услови.
Семе ството е основна, темелна и животна филозофи а Семе ството подразбира добродетелство, емотивен однос, излив на љубов, блискост, почит, чесност и разбирање, едноставно
семе ството е светост ко а посебно треба да се
негува и да се стави на пиедесталот на на знача ни општествени институции.
Нашата држава од не зиното осамосто ување
до денес, во рамките на сопствените можности, посто ано а следи динамиката на случувањата во оваа област. Во континуитет превзема организациски и институционални мерки
и активности со цел да изгради современ систем ко ќе обезбеди високо ниво на сигурност
на своите граѓани и заштита на останатите
матери ални и други вредности во државата.
Секо дневно покра нашите на блиски научивме дека има нешто побезбедно и од светските
организации, а тоа е семе ството. Научивме
дека соци алната дистанцираност ни заврши
голема работа. Секо дневно се будиме покра
нашите на важни личности кои го створиле
нашето битие. Значи, човечкиот фактор, поставува ќи го семе ството на второ, трето место
е причина за човековата желба за нови
достигнувања. Сите тие проследени со алчност. Ние сме можеби вирусот со нашите секо дневни постапки, а вакцина допрва ќе ни
биде лекци ата ко а тешко се учи.
Можеби сме подалеку од одредени природни
катастрофи,
но
врз
некои фактори
едноставно
не
можеме
да
вли аеме.
Замислете колку финансии и човеков напор
одво уваат меѓународните организации за да
помогнат на настраданите. Како им е на
жртвите кога ќе се разбудат од то сон, полн со
кошмари, сон од ко нема назад. Како да им
помогнеме за подобро утре, за пореално аве.
За пофалба се сите оние
кои
активно
учествуваат и посто ано помагаат, понекогаш
ризикува ќи
го
сопствениот живот за
останатите.
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ФУНКЦИОНАЛНО
СЕМЕЈСТВО
Пишува: Амина Бихорац
Во теори ата и праксата се разликуваат два вида
на семе ства во однос на нивното функционирање: функционално и дисфункционално. Она што
ги карактеризира функционалните семе ства е
асна комуникаци а, отворено емоционално изразување и заедничко решавање на проблемите. Она што е на важно за сите семе ства е да разви ат флексибилна, но стабилна организациска
структура за нормално функционирање. Во функционалните семе ства посто ат асни правила
кои се флексибилни, соодветни, но и променливи во зависност од разво ните потреби на членовите. Таквата комуникаци а предизвикува
отворено споделување на емоциите. Секо а пренесена порака покажува почитување на чувствата, потребите и разликите помеѓу членовите
на семе ството. Интересот за она што го прават
другите е вообичаен за сите членови, но не само интерес, туку и активно учество, доколку тоа
е потребно. Заедничко решавање на проблемот
е способност на семе ството да го препознае
проблемот. Семе ството е прв и клучен фактор
за разво на детето и неговата соци ална и емоционална интелигенци а. Децата кои растат во
функционални семе ства имаат поголема самодоверба, а со самото тоа и подобра слика за себе, позитивни се, знаат да прифатат и да споделат љубов. Овие деца се исполнети и нивното
ментално здрав е е позитивно. Несомнено децата кои растеле во едно функционално семе ство
во иднина имаат предиспозици а да разви ат
здрави соци ални и емоционални врски со другите луѓе. Функционалното семе ство се справува лесно со проблемите, постои меѓусебна по-

чит на членовите, ги прифаќаат различностите, моќта е рамноправно распределена, постои асна комуникаци а проследена со хумор
и однос исполнет со топлина и љубов. Да не
заборавиме дека семе ството е едно од на важните нешта на ово свет, тоа е место каде
што се чувствуваме споко но, исполнето и сакано.
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ЕКОНОМСКА ДИМЕНЗИЈА
НА СЕМЕЈНОТО
НАСИЛСТВО
Пишува: Марга У уноска

"Семе ното насилство не се авува
изолирано, само како проблем на едно
семе ство, туку претставува дел од
специфичен економско-соци ален
контекст"

Со порастот на економските и соци алните
притисоци, сиромашти ата и невработеноста,
како во светски рамки, така и во нашата зем а
сè поочигледен е фактот за драматичниот
пораст на семе ното насилство. Семе ното насилство или попознато како семе но малтретирање е една од на големите закани и
причини за немир и насилство во бракот и
семе ството кое значително се одразува врз
економскиот и севкупниот разво на едно
општество. Семе ното насилство кое се реализира преку разни форми на психолошка,
физичка, сексуална и економска злоупотреба
остава тра ни последици на сите жени и деца
кои се директно изложени на насилство.
Поголемиот дел од жените се свесни за
физичките повреди, меѓутоа психолошките
ефекти од насилството може да бидат многу
тешки, болни и долготра ни со што се загрозува нивното ментално здрав е, физички
интегритет и достоинство. Семе ното насилство не се авува изолирано, само како
проблем на едно семе ство, туку претставува
дел од специфичен економско-соци ален и
институционален контекст ко е обликуван од
различни економски, институционални и соци ални детерминанти. Ово
економскосоци ален контекст се карактеризира со
ризик од сиромашти а, дисфункционалност и
економска оптовареност на семе ството како
дел од едно општество. Како резултат на таа
економско-соци ална криза доаѓа до психолопшки кризи дури и ка претходно стабилни
личности, а покра тоа се по авува
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фрустраци а, агресивност, несигурност и
слабост на често ка сопругот, ко а се изразува
преку насилство врз жената, но во голем дел
од семе ствара тоа насилно и агресивно
однесување го чувствуваат врз себе и самите
деца.
Економската
криза
и
невработеноста
на често го влошуваат бракот со создавање
на посто ните проблеми и тензии. Ако бракот
бил функционален и стабилен пред губење
на работата на партнерот или пак пред
доживување на банкрот, тогаш шансите за
семе но насилство се значително помали.
Невработените мажи или мажите кои а
изгубиле работата на често чувствуваат
лутина, срам, гнев, бес, фрустраци а и вина.
Беспомошноста и безнадежноста од таа
животна ситуаци а ги доведува мажите до
примена на насилство, на често врз жената,
со цел да го исфрлат од себе целиот бес и
гнев. Многумина од нив се препуштаат и на
пороци, на често алкохолизам ко
се
манифестира со агресивност. како резултат
на тоа, жртвите се во голема опасност на
местото каде што треба да се чувствуваат
на безбедни- во нивните домови, во рацете
на луѓето со кои треба да се чувствуваат
на безбедно- членовите на своето семе ство.
Последиците не само што се опустошувачки
за членовите на семе ството, туку и за целото
општество.
Самиот факт што семе ното насилство често
пати е скриено и не излегува надвор од
рамките на еден дом или една врска поради
неговата културна и емоционална позадина,
многу често е голема препрека за сите
служби кои се борат за негово сузбивање.
Иако во последните неколку години активните кампањи против семе но насилство и
подигнување на авната свест за последиците
од семе но насилство на многубро ни организации и здружени а овозможи а жените да се
чувствуваат послободно да говорат за ово
вид на насилство и да стават кра со при авување на насилникот и поднесување на барање за развод, сепак тековните случувања
како и се поголемата економска криза значително го зголемуваат процентот на жртви на
семе но насилство.
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Сања Мишевска, демонстратор на Институтот за
семе ни студии и главен уредник на „VOX“
Зошто одбра семејни студии?
Семе ството како примарна општествена група ко а има
незаменливо значење за разво от и формирањето на
личноста е фундаментален извор на човековиот идентитет. Денес живееме во свет на промени и преобразби
кои вли аат на секо аспект на нашето де ствување.
Промените кои се случуваат на глобално ниво директно вли аат на семе ното функционирање со што семе ството е соочено со ниви предизвици. Семе ните студии
се специ ализирани за интердисциплинарно проучување на семе ството, од промената на семе ните функции
и модели, па се до вли анието на неговата функционалност врз разво от на личноста. Биде ќи вли анието на
општеството и семе ството е взаемно, од непроценливо
значење е да се проучува секо а семе на промена ко а
го афектира функционирањето на целото општество и
обратно. Предметната програма на Институтот за семе ни студии нуди еден сеопфатен и иновативен пристап
кон проучување на семе ното функционирање и продуцира кадри кои се компетентни да а истражуваат семе ната проблематика од повеќе аспекти. Има ќи предвид
дека тука се изучуваат предмети речиси од сите институти на Филозофскиот факултет, истражувањето на
семе ната проблематика од повеќе аспекти претставува
предизвик ко е вреден да се прифати.

Проучувањето на семе ната
проблематика од повеќе аспекти
претставува предизвик ко е вреден
да се прифати

Кои се твоите придобивки од студирањето
на оваа програма?
Пле адата од теоретски знаења кои се стекнуваат во текот на студиумот претставува основа за надоградување
на практични вештини. Истражувачката де ност содржа-

VOX| 9

на во програмата на секо предмет не е знача на само за образовниот процес, туку и за следење на состо бите. Таа е од непроценливо значење за разво от на критичкото и креативното
размислување во насока на генерирање на
идеи кои пак водат кон нови истражувања и нови заклучоци. Сеопфатното познавање на семе ната проблематика ми овозможи дополнително да се стекнам со практични знаења во
различни сегменти на соци алните институции.
Дополнителните облици на неформално образование кои ги практикува институтот ми вроди а желба за посто ано учење, надоградување
и активизам во различни полиња, кои ги практикувам и денес. Сега како студент на втор циклус на студии, главен уредник на „VOX“, демонстратор на Институтот за семе ни студии и волонтер во Советодавен центар за родители и
деца- СОС Детско Село, слободно можам да кажам дека четирите години поминати во студирање на оваа програма се заслужни за мо ата
амбици а и мотиваци а да продолжам дополнително да се образувам и надоградувам и да стекнувам нови знаења и вештини.

Од каде потекнува идејата за „VOX“?
Иде ата за еден ваков проект потекнува, од една страна, од потребата да биде об авена
истражувачката де ност на студентите преточена во сопствени четива и заклучоци од спроведени истражувања кои опфаќаат различни домени од студиската програма на Институтот, а
од друга страна од неопходноста за информирање на авноста за студиската програма, компетенциите и квалитетите кои ги поседуваат
овие студенти. Исто така со ова списание
сакаме да а истакнеме важноста на семе ството
неговата улога и функци а кои неминовно се
поврзуваат со општественото де ствување на
секо а индивидуа. Оттаму сметаме дека од
особена важност е семе ството да го елаборираме како целина, да ги разработиме тематиките и проблематиките кои се поврзуваат со него.
Сакам да а искористам оваа прилика и да
напоменам дека посебно ме радува тоа што се
авува интерес за допринос со сво текст во
списанието и од студенти од другите институти
кои на некаков начин го проучуваат
семе ството, па дури и студенти од другите фа-

култети кои имаат изборни предмети од оваа
програма. Сето тоа за мене значи дека сме на
добар пат кон остварување на нашата цел и
конечно подигнување на свеста за значењето
на системот семе ство.

Што за тебе значи да се биде демонстратор? Која е неговата улога?
Да се биде демонстратор претставува голем
предизвик ко ,секако, со себе носи големо искуство. Тоа за мене значи дека успешно си го
завршил првиот циклус на студии и имаш што
да споделиш со колегите. Улогата на демонстраторот е да им помага на студентите во извршување на вежбите по предметите за кои е
ангажиран, но исто така и да се вклучува во
дополнителни активности во кои се вклучени
студентите и да дава сво допринос во истите.

Што би им порачала на студентите?
Максимално да а користат приликата што а
имаат да учат од реномирани професори од
речиси сите институти на Филозофскиот факултет, со цел да создадат една целина за значењето на семе ството, а можеби и да се насочат кон одреден пристап ко на многу ги привлекува за проучување на семе ната проблематика. Ни малку не треба да се потценува
значењето на неформалното образование,
биде ќи придобивките од него, не секогаш
толку очигледни во моментот, испливуваат на
површина кога на малку се надеваме. Исто така, покра теоретското знаење, вежбите и практичната настава се круци ални за успех во
професи ата ко а а избрале.
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АНКЕТА: КАКО
СОСТOЈБАТА СО
КОВИД-19
ВЛИЈАЕ НА
ВАШЕТО
СЕМЕЈСТВО?
Пишува: Игор Талески

Поради пандеми ата предизвикана
од корона вирусот, во состо ба на
страв и паника до де до општ хаос во
светот како природен одговор на
човекот во криза.
Оваа анкета имаше за цел да дознае
како семе ствата реагираат на настанатата криза и како слободното време вли ае на нив. Иако се чини дека
од оваа пандеми а ништо добро не
резултира, останува на времето да
покаже. За последиците, и за тоа какви ќе бидат, останува само да чекаме
и набљудуваме но, едно е сигурно,
промени има и ќе има. Бро от на жртви од вирусот сè уште расте, глобалната економска криза со ко а допрва
ќе се соочи светот се дел од очигледните промени, додека состо бата останува непредвидлива, оптимизмот
не смее да се изостави. Неопходно е
да се прона де позитивното во ситуаци ата, да се искористи слободното
време кое е време на учење, остварување на идеите. Депресивно звучи
изолаци ата и соци алната дистанца
на човекот ко е соци ално битие, но
важно е да владее рационалноста
барем за одреден период, ко а ќе ни
овозможи безбедност. Пандеми ата
им постави бро ни предизвици на семе ствата, но исто така им подари и
шанса за раст преку слободното време доколку е добро испланирано и
квалитетно искористено. Додека едни се на првите борбени редови, а
други ги анализираат последиците,
што се случува со семе ствата кои во
на голем бро се посто ано дома?

"Пандеми ата им постави бро ни
предизвици на семе ствата, но исто
така им даде шанса за раст преку
слободното време, доколку е добро
испланирано"
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Податоците добиени од оваа анкета
(284 испитаници, 239 жени и 45 мажи)
ни укажуваат на тоа дека на големиот дел на македонските семе ства добро се имаат прилагодено на оваа
криза, а имаат прифатено ситуаци ата таква каква што е, иако се соочуваат со одредени проблеми. Додека ка
половина од анкетираните нема значителни промени во функционирањето на семе ството, односно се како
и вообичаено, голем дел забележуваат позитивни промени со оглед на
тоа дека оваа ситуаци а им даде простор да се посветат на себе, на семе ството и домот. повеќе од половина
гледаат на настанатата ситуаци а како
можност за одмор и надградба.
Притоа доаѓа и до подобрување на
односите помеѓу членовите на семе ствата зголеменото време за интеракци а. Самото слободно време им
дозволува на семе ствата да комуницираат повеќе, со што и да се зближат повеќе. Често, во ситуаци а како
оваа, во момент на криза, доаѓа до
бурни реакции ка човекот, намалување на трпение, а одговорите ни кажуваат дека сега не станува збор за такво однесување, што е веро атно ефект
и на прилагодувањето на ситуаци ата.
Општ заклучок е дека ка семе ствата

каде што претходно владеела хармони а така и останало, додека ка семе ствата со послаба стабилност, кризава
вли ае негативно од разни аспекти и
причини. Истото се однесува и за насилството, таму каде што претходно
постоел некаков облик на насилство,
се задржал и сега, можеби дошло и до
зголемување, биде ќи членовите на
семе ството се посто ано заедно. На голем дел од семе ствата изнаоѓаат
начини за справување со стресот, без
разлика дали тоа го практикуваат
свесно или несвесно, но вреди да се
каже дек а на голем дел од анкетираните не користат никави методи и
техники за менаџирање со стресот.
Тоа на често се заедничките активности со семе ствата во комбинаци а со
оние индивидуалните. Слободното
време им годи на семе ствата, слободата буди идеи, идеите носат забава и
квалитетно поминато време со семе ството. Како на чести активности пред
сè се обврските во домот, како: готвење, средување на градина, чистење,
друштвени игри, физички вежби и сл.
Родителите на мали деца мора да изна дуваат нови начини за пополнување на децата. Ова ни потенцира дека
семе ствата кои досега го планирале
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нивното заедничко време многу
полесно се прилагодуваат на ситуациата. За жал голем дел од семе ствата
не оранизираат заеднички активности со членовите иако тоа може многу
да помогне во разво от и подобрувањето на врските. Додека ка на голем
дел од семе ствата, атмосферата останува иста ка одреден дел доаѓа до
соочување и евентуално разрешување на кофликти или проблеми. Гледаќи на слободното време како на
можност, ние сме мотивирани без
разлика за какви активности.
Додека едни уживаат во времето
поминато во домот, голем дел се
соочуваат со потешкотии, на често
финансиски, со оглед на тоа дека
половина
од
испитаниците
се
из асниле
во
прилог
на
дестабилизаци а
на
финасиската
состо ба, доста од луѓето се загрижени
за менталното здрав е, особено младите, какви последици ќе остави оваа
пандеми а, загуба на работни позиции, физичка изолаци а, соци ална
дистанца, нетрпеливост за тоа кога ќе
заврши сето ова. Доста интересен
податок е будењето на алтруизмот,
луѓето на често повеќе се загрижани
за здрав ето на на блиските отколку
за своето. проблемите варираат од
семе ство до семе ство, но на често
семе ствата имаат потреба од финансиска поддршка, потоа и психолошка
поддршка. Вли анието на пандеми ата и излолаци ата резултира со рационалност ка младите парови, како се
да е ставено наа чекање, Физичката
изолаци а резултира со нетрпеливост
ка врските на паровите кои живеат

заедно. младите парови изна дуваат
начини како да поминуваат време
заедно, на често преку онла н игри,
слушање и гледање преку телефон, со
што доаѓа до толелирање и разумно
прифаќање на ситуаци ата таква
каква што е. Сите ние голем дел од
времето го поминуваме на соци алните мрежи и се чини дека периодов
сме пренатрупани со информации за
моменталната состо ба како: потсетување на препораките за заштита,
броеви на новозаболени и починати,
капацитети на болниците, па така се
зголемува и бро от на лажни вести
кои создаваат дополнителен притисок врз веќе постоечката состо ба.
На голем дел од одговорите сугерираат дека посто аното ажурирање со
информации за состо бата делува застрашувачки, создава паника, па така
се негува и синдромот на верување
во се што ќе се прочита и се создава
дополнително тензична атмосфера.
Со оглед на тоа, голем бро на одговори сугерираат да се отстранат лажните вести, да се потенцира рецензиата на об авените информации, а
пред се да се даде на голема важност
на препораките на Министерството
за здравство и Светската здравствена
организаци а.
Оваа глобална криза со себе носи и
доста поуки, па на нас останува да го
извлечеме на доброто од неа, да останеме рационални да го искористиме
слободното време на добро што можеме, да научиме нешто и полека да
се вратиме на нормалниот тек на
животот, со некое знаење повеќе.
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К О М У Н И К А Ц И Ј А В О
С Е М Е Ј С Т В О Т О
ПИШУВА: ТЕОДОРА МИТРЕВСКА

Семе ството е општествена заедница во ко а
комуникаци ата а добива главната улога кога
станува збор за решавање на некаков проблем, развивање умствени способности и
зача но интегрирање во општеството. Секое
дете, од мала возраст, добива умешност за
комуницирање во семе ството. Семе ството на
неко начин а претставува основата за
воспитување на младиот човек, кое пак се добива преку правилна комуникаци а. преку тоа
се добива асно сознание дека размената на
информации е клуч во општеството и сите
де стви а во него. Во семе ствата е важно
преку комуникаци ата да се доаѓа до меѓусебно разбирање и да се развива почит, што е
на важен сегмент за успехот на таа заедница.
Семе ството се на блиските луѓе со кои секо дневно општиме, па поради тоа коминикациата треба да е смислена и мирна. Секако дека
низ семе ните врски понекогаш се испреплетени неочекувани настани кои можат да а
успорат, намалат или да направат комуникаци ата да предизвика несогласувања и стресни ситуации. Поради тоа доколку во семе ството се негува хармони ата и иако има мала
дисфункционалност, со добра комуникаци а
може да се надмине секо а непри атност. Од
на малиот, па се до на големиот член, сите заедно треба да ги прифатат своите различности, но и да се надоградуваат меѓусебно во пог-

лед на вредностите. Што поголем праг на толеранци а владее во семе ството, толку повеќе
помалите, па и поголемите членови ќе го применуваат тоа во своите надворешни групи
при што би се подобрила општата комуникаци а и состо ба во заедницата. Доколку
повозрасните членови кои веќе ги развиле
своите психички способности покажат смиреност во разговорите, толку поголема е вероатноста дека децата во тоа семе ство ќе ги
практикуваат истите особини. Со тоа комуникаци ата е и повеќе од знача на и претставува
поттик за
развивање
на подобри
соци ализаторски
вештини
ка
новите
генерации.
Отворената и асна комуникаци а е важна за
разво на семе ството и односите во него. Односите треба да се негуваат и да се при ателски насочени, биде ќи тоа е рецепт за добро
општење и пренесување на што покорисни
информации. Колку повеќе семе ството ќе се
однесува како целина, толку повеќе помладите членови ќе бидат посоци ализирани, полиберални и поблиски со другите луѓе. Децата
кои растеле со личности кои практикуваат
отворена и асна комуникаци а, лесно ќе можат да комуницираат со своите врсници.
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ЗА МЕНЕ
СЕМЕЈСТВОТО
ПРЕТСТАВУВА...
ПИШУВА: ХРИСТИНА ЕФТОВА

...место каде што членовите се чувствуваат безбедно и среќно.
Јас семе ството го замислувам како разгрането
дрво со цврсто стебло и длабоки корени. Коренот се нашите предци, стеблото го прават нашите семе ни врски кои се длабоки и кохезивни, а гранките сме ние, членовите на семе ството кои секогаш цврсто сто ат и покра сите
предизвици.
Историски гледано, првите форми на семе ства
се по авиле како племенски заедници во кои
што сродството претставува основа за поделба
на луѓето. Со текот на времето еволуираат и
моделите на семе ства. Во различни периоди
се по авиле различни модели на семе ства со
свои карактеристики. Меѓутоа , семе ствот секогаш претставува заедница ко а има повеќе
функции : соци ализаторска, биолошко-репродуктивна, економска, воспитно-образовна, сигурносна, заштитна.
Семе ството е заедница во ко ашто детето се
развива физички, психички и добива воспитни,
морални, етички пораки кои ги прифаќа и имитира. Родителството се учи. Родителите се тие
кои сакаат да бидат добри во родителската
улога и според нивната замисла создаваат една рамка на норми и систем на вредности по
коишто ќе се движат и ќе се водат, но квалитетното родителство значи и прифаќање на
туѓи добри совети, мислења и искуства за тоа
на каков начин треба да се воспитува една
млада личност.
Семе ството воспитува, а училиштето образува.
Воспитувањето е долг, тежок и одговорен процес. Доколку родителите сакаат да создадат личност ко а ќе е соци ално адаптибилна, ко а ги
почитува различностите околу себе и се стреми кон создавање на еднакви можности за си-

те луѓе во општеството, тие првично треба да
се примерот на ко ќе се огледува таа личност.
Семе ните вредности се оние коишто го одржуваат семе ството заедно, без тие вредности тоа
не може да функционира, тие се тра ни, односно се пренесуваат од генераци а на генераци а
и поради таа причина сите семе ства се разликуваат
меѓу
себе.
Терминот
„семе ни
вредности“
стана
доста
популарен
за
семе нолозите,
посебно
во
нивните
истражувања. Овие вредности го дефинираат
значењето на семе ството - верувања и идеи
што го поврзуваат семе ството заедно.
Според мене на знача ни семе ни вредности
се: меѓусебната љубов и помагањето помеѓу
членовите на семе ството, почитта кон
постарите членови и одржувањето на роднинските односи.
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ПРОШИРЕНО СЕМЕЈСТВО
ВО МОДЕРНОТО ВРЕМЕ
Пишува: Симона Златановска
Сите добро знаеме што претставува семе ството и колку е тоа важно за секо од нас. Од
зачетокот на самата цивилизаци а, па се до
ден денес, луѓето го дефинираат семе ството
како основна клетка на секое општество. Како што вели истори ата, во минатото луѓето
живееле во проширени семе ства. Повеќечлено семе ство истовремено значело и помоќно семе ство. Во минатото проширеното
семе ство означувало и постабилна економска состо ба, повеќе работници и поголема
работна сила.
Денес, благодарение на брзиот разво на индустри ализаци ата и вли анието на глобализаци ата, бро от на членови во семе ството се
намалува и сè поголема вредност добива нуклеарното семе ство кое го сочинуваат родителите и нивните деца. Ваквиот светски напредок доведува до редуцирање на бро от на
проширени семе ства и сè поголема наклонетост кон нуклеарното семе ство. Токму
поради овие промени како член на едно проширено семе ство одлучив да пишувам за неговата застапеност во модерното време. Денес, мислењето на многу луѓе е дека проширеното семе ство е нешто што треба да остане во минатото. Се смета дека ово модел на
семе ство е традиционален, но не и модерен.
Многу луѓе сметаат дека проширеното семе ство не може да биде функционална средина
за зачеток и разво на едно младо семе ство
и не можат да го замислат сво от живот во та-

ква средина. Но, тоа се само стереотипи и
предрасуди насочени кон проширеното семе ство од страна на општества кои на прво
место го ставаат нуклеарното семе ство. Секако, посто ат многу позитивни придобивки
од проширеното семе ство, како на пример
самата помисла дека во домот секогаш ќе
има неко присутен го за акнува чувството на
припадност, посто аната раздвиженост и галама не дозволуваат да завладее осаменост,
посто аната интеракци а со членовите ги заакнува односите и секако не постои залудно
потрошено време кога станува збор за мигови во кои сме уживале заедно со нашето семе ство. Среќата на еден човек не може да
биде поголема од онаа кога се наоѓа со своите на блиски, заеднички оброк, игра, разговор, пикник, гледање на филм и многу други
активности. Разбирањето, взаемното помагање и присутната поддршка во секо момент
сè уште неколку позитивни карактеристики
на проширеното семе ство. Како за кра , би
кажала дека живеењето во проширено семе ство не е лесно и едноставно. Но, секако во
секое семе ство посто ат конфликти, несогласувања и проблеми без разлика дали станува
збор за нуклеарно или проширено семе ство.
Неоправдано, проширеното семе ство поминува низ стигматизаци а во ова модерно време, за разлика од нуклеарните семе ства. Како и да е, негувањето на секаков модел на семе ство е иднината и прогресот на секое општество.
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СО КОМПРОМИС НА ПАРТНЕРИТЕ
ДО ПОУСПЕШЕН

БРАК

Пишува: Амра Талевиќ
Сите брачни парови понекогаш се наоѓаат во конфликтни ситуации. Тоа е
нормално бидејќи се различни личности, потекнуваат од различни семејства
и воделе различен живот. Периодот кога партнерите стапуваат во брак е оној
период во животот кога сфаќаат дрека нивните навики, одлуки и цели влијаат
и на другата личност. Понекогаш наидуваат на ситуации каде што треба да ја
потиснат својата желба и да одговорат на желбата на партнерот. Сето тоа се
очекува од вљубените и токму тоа ја прави љубовта посилна и поуспешна, а
тоа е компромисот. Се поставува прашањето како да се дојде до него.
Понекогаш мора да се потрудите да направите работи кои иако не ги сакате
знаете дека ќе изнудат добри резултати. Колку и да го сакате вашиот партнер
кога не се сложувате во одредени ситуации настанува конфликт. Тогаш
вистинската комуникација е токму она што ви треба, а тешко се постигнува.
Во такви ситуации најдобро е разговорот да се одложи за подоцна така што
во меѓувреме партнерите ќе можат одделно да прават активности кои ги
опуштаат, а потоа ќе можат посмирено да размислуваат.

Тврдоглавоста не е она што ќе ви помогне во решавањето на
конфликтот. Секој кој ве сака ќе ви угодува, но никој не сака да
оди до таа мера што ќе се изгуби себе си и ќе се запраша зошто
упорно се занемаруваат неговите желби и потреби. Треба да се
обидете да го почитувате вашиот партнер. Во разговорот да
пристапите со отвореност, со можност подобро да се
запознаете и да откриете повеќе заеднички карактеристики кои
би ве довеле до полесно решение. Никогаш не заборавајте на
меѓусебното почитување, поради едно несогласување не ја
уништувајте довербата и хармонијата во
вашиот однос.
Секогаш треба да се внимава на тоа како ќе се започне
разговорот. Доколку го чекате вашиот партнер лути и
нервознии нема да ја постигнете целта, туку ќе ја влошите
дискусијата. Во решавањето на сегашниот проблем не треба да
ги истакнувате поранешните несогласувања бидејќи ако сте
ставиле точка на нешто тоа треба да остане во минатото.
Можеби е подобро да пронајдете свој начин на справување, да
не се придржувате до универзалните правила или да изнајдете
нов начин доколку стариот не успева. Битен е фактот да не се
разочарувате и своето незадоволство да не го пренесувате на
периодот што следи. Сигурно дека постои нешто специфично за
вашиот брак што го држи во нормала. Во ред е да прифатите
дека некогаш ќе биде по ваше, некогаш не. Сето тоа е составен
дел од бракот. Никој не вели дека постигнувањето компромис е
лесна работа.
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ПАРТНЕРСКА
ПОДЕЛБА НА
ОБВРСКИТЕ ВО
ДОМОТ- НЕКОГАШ
И ДЕНЕС
ПИШУВА: ФИЛИП АРСОВСКИ
ИЛИНА ЈАКОВЧЕВСКА

Се забележува промена во поделбата
на обврските во бракот со текот на
времето. Пример: како ги делеле обврските нашите баба и дедо, како нашите родители, а како ние денес. Иако
временската разлика не е преголема,
поделбата на обврските еволуирала и
се менувала. Некогаш улогите и обвр-
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ските
во
бракот
биле
многу
едноставни. Мажот бил глава на
семе ството, па затоа морал и да го
одржува. То
заработувал и бил
задолжен за обезбедување основни
ресурси за преживување. Додека пак
улогата на жената била во насока на
извршување на обврски во домот,
грижа околу децата, како фигура ко а
го воспитува и подучува детето.
Општествената еволуци а води и кон
еволуци а на бракот и семе ството.
Мажот повторно може да биде
носител на матери ални средства во
домот, но и жената е вклучена на
пазарот на трудот. Жените успеваат да
се изборат за своите права. успеваат
да им докажат на мажите дека се
способни да го одржуваат домот од
внатре, да бидат домаќинки, но и дека
се успешни и надвор од домот, дека
можат да заработуваат и финансиски
да придонесуваат за семе ството. Сега
обврските на партнерите околу домот
и улогите кои ги имаат во него се
изедначуваат биде ќи и два цата
можат да заработуваат за семе ството
и да се грижат да го одржуваат домот.
ако порано било обврска на жената да
го зготви ручекот, да а постави
масата, да се грижи за мажот, со текот
на времето тоа се менува и ваквата
поделеност се губи. Откако и жената е
присутна во авната сфера, обврските
околу домот се менуваат така што и
мажот успева да се грижи за домот и
да
ги
воспитува
децата.
Кога
зборуваме за обврските и улогите во
бракот кои се среќаваат денес ќе се
соочиме со недефинираност во однос
на
строгата
дефинираност
во
минатото. Партнерите кои стапуваат
во брак во денешното модерно
општество и формираат семе ство се
соочуваат исто така и со глобализациата ко а вли ае како на општествените
промени, па така и на семе ството и
семе ните обврски. Обврската и
улогата на мажот во домот може да а

дефинираме преку голем бро на
примери
од
секо дневието
и
заклучуваме дека таа е видно
променета. Мажот има право да се
оствари професионално исто онолку
колку што има право и жената, но исто
така битна е неговата улога во
семе ството исто колку што е битна и
улогата на жената. Така што и то ги
извршува обврските во домот и
поминува многу повеќе време со
децата отколку порано. Денес во
воспитувањето на децата нема улога
само ма ката, на исто ниво е важна и
улогата на таткото. Жената пак, ко а во
минатото се остварувала во улога на
сопруга и ма ка денес се остварува
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како индивидуа со еднакви права и
можности. Жените имаат право на
кариера и лично остварување исто
колку и мажите. жените имаат голема
слобода да учествуваат во донесување
на одлуки во бракот и семе ството.
Правото на репродуктивна слобода
придонесува кон ослободување на
жената од домот.
Семе ните обврски кои некогаш биле
строго поделени, не се и денес.
Два цата
партнери
учествуваат
подеднакво во домот и меѓусебно се
почитуваат. Воспитувањето и времето
поминато со своите деца е подеднакво
важно и суштински елемент за децата
да растат во едно здраво семе ство.

Последици ка децата поради
разводот на родителите
ПИШУВА: ФРОСИНА СПАСОВСКА

Децата треба да имаат
сигурни и цврсти врски со
два цата родители.
На важната фигура во животот на децата
се родителите. поради тоа, при развод,
децата не можат да имаат главен или втор
родител, тие еднакво ги гледаат и им се
важни два цата родители. При развод
понекогаш родителите не можат да а
видат детската перспектива во целиот то
процес, преокупирани се со своите
проблеми и децата се во заборав.

Неможе ќи да се справат со ситаци ата
децата може да разви ат неко симптом, па
тогаш родителите ќе се сетат дека
заеднички треба да работат.
Кога се во пубертет децата може да
разви ат некои форми на зависност, а кога
се помали како последици може да се
ават: ноќни кошмари, фобии од училиште,
неуспех во училиште и сл. Често се случува
децата да го покажуваат тоа преку своето
однесување. Тие треба да се стават во прв
план биде ќи родителите во сво от гнев и
лутина можат да им наштетат на своите
деца што придонесува тие да се
чувствуваат виновни за разделбата на
родителите и сете тоа да им остави тра ни
последици во животот. Родителите треба
да де ствуваат и соработуваат како родители. После разводот мажот и жената
престануваат да бидат партнери, но не
престануваат да бидат родители. Децата
треба да имаат сигурни и цврсти врски со
два цата родители.
Процесот на развод може да има
далекусежни последици не само врз
детскиот разво , туку и во нивните идни
одлуки како возрасни, во изборот на
партнерот како и односот кон своите деца.
Децата на често се движат низ два
екстрема: стреме ќи се кон совршеност за
да не задаваат дополнителни грижи
сокрива ќи а и потиснува ќи а сво ата
болка и тага, па се до кра но провокативно
и проблематично однесување.
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ДА СЕ ЖИВЕЕ СПОРЕД
ОЧЕКУВАЊАТА НА
РОДИТЕЛИТЕ: ШТО ДА
НАПРАВИТЕ АКО ТИЕ СЕ
ПРЕМНОГУ ВИСОКИ ЗА
ВАС?
ПИШУВА: БОЈАНА МАКСИМОВСКА

"ТРЕБА ДА СМЕ СИГУРНИ ДЕКА
ЦЕЛИТЕ КОИ СМЕ СИ ГИ
ПОСТАВИЛЕ НЕ СЕ ПРЕМНОГУ
ВИСОКИ И МОЖЕМЕ ДА ГИ
ДОСТИГНЕМЕ "

На сите ни е познато дека за да целиме кон
нешто
ни
требаат
некои
очекувања,
очекувања кои би си ги поставиле самите ние,
а не очекувања кои се поставени од блиски
личности или при атели. Доколку немаме
очекувања за тоа што би сакале да постигнеме
во животот, би тапкале во место. Барем еднаш
во нашиот живот сме се запрашале што
сакаме да направиме во период од пет години,
сме се запрашале за нашата кариера, за тоа
што што сакаме да постигнеме и кон што се
стремиме. Очекувањата кои си ги поставуваме
можат да се добри беде ќи нė прават
ефикасни, нė мрдаат од место, но некогаш
очекувањата можат да предизвикаат притисок
и стрес, но истовремено и разочарување

поради ненавремено извршување на задачите
кои сме си ги поставиле или замислиле. Уште
поголем е притисокот кога наместо ние да си
ги поставиме целите во животот, ни ги
поставуваат родителите кои само го мислат
на доброто за нас, но сепак некогаш тие се
олицетворение
на
нивните
недоспеани
соништа. Некои се однесуваат на тоа како
треба да се облекуваме, колкава да ни биде
телесната тежина, какви оценки да добиваме,
ко а професи а да а одбереме, каков треба да
ни биде партнерот. Уште од нашето детство се
стремиме кон тоа да ги постигнеме
очекувањата на родителите за тие да се
гордеат со нас. На погодени се децата кои се
опкружени со повеќе браќа и сестри, со цел да
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бидат заприметени од нивните родители ги
исполнуваат сите задачи и очекувања и се
погодени од стресот ко си го создаваат на
самите себе. Кога конечно ќе слушнат
одобрението од родителите за нивното
однесување, тие се повеќе се стремат кон тоа да
ги исполнат следните очекувања на нивните
родители со помисла дека тие ќе бидат нивното
омилено дете, односно пример за добро дете
или дете со кое би се гордееле. Но, во одреден
период од животот секо сфаќа дека не може да
ги исполне очекувањата на своите родители
биде ќи
понекогаш
тие
очекувања
се
преголеми, дури и невозможни да се исполнат.
Времето и општественото уредување во кое
што живееле родителите се разликува од она во
Fresh
Greens
кое живее
дететоMatched
. Порано ако with
било лесно да се
до де до
одредена функци а, денес сето тоа е
Grilled
Platters
потешко. Понекогаш поради родителите ги
правиме работите кои не секогаш ги сакаме
или со оправдувањето дека го мислат
на доброто за нас.
На често оние кои што ги сакаме и кои се
блиску до нас се луѓето кои на многу не
повредуваат.
Ова родителите може да го
прават од финансиска причина, тие го искусиле
животот и виделе како е да се нема доволно
финансиски средства, па затоа поставуваат
такви цели со кои ние би можеле да го
избегнеме то недостаток. Или пак, доколку се
работи за телесната тежина, некои родители ги
исфрлаат своите фрустрации врз децата,
односно тие во минатото биле со прекумерна
телесна тежина, па затоа сега им поставуваат на

децата одредена тежина ко а што треба да а
одржуваат со цел да не бидат исме увани. Од
ова може да се заклучи дека ние поради целите
и интересите на нашите родители се плашиме
да го избереме она што навистина го сакаме и
поради тоа многу често сме несреќни.
Што да направиме ако очекувањата на
нашите родители се превисоки за нас?
Прво, важно е да разбереме дека она што ќе го
избереме да го работиме во животот е важно,
но тоа не не дефинира нас како личност. Треба
да се обидеме да ги разбереме од каде доаѓаат
нашите родители, каков бил нивниот живот и
кои биле нивните цели во животот. Не е
воопшто страшно ако заклучиме дека нашите
родители, а и ние самите имаме различни идеи
и очекувања. Родител како родител сака само
неговото дете да успее и да биде среќно. Но, ако
се увиди дека имаме различни цели, тогаш
може да заклучиме дека тие сѐ уште се
справуваат со сопствените очекувања. Ако
сметаме дека границите кои ги поставуваат се
премногу високи, тогаш треба да разговараме
со родителите за тоа како се чувствуваме.
Сепак, треба да поработиме на нашите
комуникациски вештини за разговорот со
нашите родители да биде асен, можеби тие ќе
увидат дека нивните цели не одговараат на
вашите. Но, на важно од сè е да си ги
преиспитаме сопствените очекувања. треба да
се осигураме дека тие цели кои самите сме си
ги поставиле не се премногу високи. Одлично е
да се има цели, но ако посто ано вршиме
притисок ќе се наоѓаме во стресна ситуаци а и
повторно нема да бидеме среќни.
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Родителски стилови
Пишува: Мила Димчевска

Родителството не е само подарување на
живот. Родителството со себе носи многу
предизвици: грижа за децата, воститание,
овозможување на образование, љубов, нега, соци ализаци а на детето, емоционален
разво , одговор на желбите и потребите на
детето, развивање на капацитети, поставување граници, користење родителски стратегии. Сите родители немаат исти одговори на овие предизвици и исти барања од
своите деца за тоа како ќе се однесува родителот и какви барања ќе му поставува на
детето. Големо вли ание има карактерот и
личноста на самото дете. На често родителите се прилагодуваат кон темпераментот
и спецификите на детето и на то начин се
посветуваат на своето дете. Доколку родителот го занемари карактерот, темпераментот и потребите на детето и се однесува спротивно од нив, на често се работи за
имитирање на родителски стил ко го користеле нивните родители или пак сакаат
да му го пружат на детето тоа што тие го
немале во своето детство.
Родителските стилови на често се делат на:
авторитарен, авторитативен, попустлив и
занемарувачки.

Родителството
не е само
подарување на
живот. Тоа со
себе носи
многу
предизвици.
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те се обострани. Родителот се карактеризира со разбирање кон своето
дете, забраните се заменети со комуникаци а и разбирање. Децата на авторитативните родители имаат самодоверба, самите знаат да донесуваат
одлуки, да проценат ризици, среќни
се и успешни.
Попустлив родител е емоционално
топол родител. Овие родители се
залагаат своите деца да ги направат
среќни, но не поставуваат граници.
Биде ќи родителот е премногу насочен кон среќата на своето дете, на често нема асно поставени барања.
За децата за кои велиме дека се разгалени на често потекнуваат од семество кое што го практикува ово родителски стил. Овие деца исто така
може да
разви ат
деви антно
однесување, импулсивност, имаат
проблеми во соци алните врски и
имаат психички и физички проблеми
во возрасното доба.
Авторитарен родител е оно ко има високи барања и
очекувања од детето, а нечувствителност за неговите
потреби. На често целите кои ги задава родителот се
без образложение, детето нема право на приговор.
Овие родители поставуваат казни, не му дозволуваат
на детето самото да одлучува, да учествува во
поставување на семе ните цели и сл. Децата кои што се
резултат на ваков тип на родителство и во текот на
целиот живот следат правила, имаат посто ана грижа
дали ќе ги задоволат очекувањата на своите родители
и другите луѓе, постои ризик од намалена самодоверба, депреси а и анксиозност. Од друга страна, стануваат
лажговци со цел да избегнат казна, може да го насочат
гневот кон деви ации и бунтовништво.
Авторитативен родителски стил се смета за на релевантен. Детето и родителот заедно учествуваат во семе ниот живот, односно почитта, барањата и потреби-
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Занемарувачки родител е оно родител ко не покажува емоционална
топлина, не се грижи за детето, не му
поставува граници, не разговара за
проблемите, не учествуува во животот на детето, ги игнорира емоциите
и потребите на детето. Овие родители на често ги оставаат своите деца
сами да се воспитуваат. Децата во
чие семе ство се практикува ово родителски стил се лоши ученици, имаат проблеми со самодоверба, емоционално се повлечени, може да развиат деви антно однесување, созреваат
пред своите врсници, настроени се
самозаштитнички и многу често се
незадоволни.

ЗАГУБА НА РОДИТЕЛСЛУЧКА КОЈА НЕ СМЕЕ
ДА БИДЕ ЗАНЕМАРЕНА

ПИШУВА: ЕЛЕНА МИХАЈЛОВСКА

Една од на тешките трауми во животот на
човекот е загубата на сво от родител. Траума
ко а остава долготра ни последиции и вли ае на
сите полиња во животот. Загубата на родителот
во детството е на тешка за пребродување.
Децата на често ги прикриваат чувствата и не
сакаат да се соочат со реалноста. За миг го
изгубиле сво от на добар другар, сво от идол,
сво от херо .
Кога детето ќе се соочи со ваква ситуаци а во
животот неопходна е посета на стручно лице.
Оваа посета е важна за детето за да може да а
разбере фактичката ситуаци а и да а прифати
што побрзо реалноста. Разговор со стручно
лице е важен и за другиот родител. работата со
семе ни советници, психолози и соци ални
работници помага во надминување на траумата
и одржување на менталното здрав е на
индивидуите. Разговор со стручно лице е она
што му треба на секое семе ство кое се соочило
со некаква семе на трагеди а. Семе ните
работници може да помогнат во одржување на
нормална семе на структура. Родителите, многу
често, несвесно а прикриваат загубата на
другиот родител, смртта на нивниот партнер. на
своите деца им купиваат скапи и омилени
играчки, активностите кои им ги забранувале
вчера од денес се дозволени, мисле ќи дека

така ќе им а намалат болката и тагата за
загубениот родител. Тоа претставува голема
грешка биде ќи со купивањето на играчки и
пополнување на времето со некогаш „забранетите“ активности се потиснува реалната
ситуаци а. Кога се доживува загубата на
родителот ка детето се авуваат негативни
однесувања и психосоматски состо би како што
се: тага, лутина, проблеми со спиење, бес,
огорченост, вербално и физичко насилство врз
другите деца, слаб успех во училиште, бегање од
часови, посегнување по алкохол, цигари и дрога,
самоповредување,
повлекување
во
себе,
анксиозност, депреси а.
Децата на често покажуваат бес кон оно со ко
што се на блиски, а тоа може да бидат: другиот
родител, брат, сестра, баба, дедо. Многу често
мислат дека тие се виновни за загубата на
нивниот татко или нивната ма ка. За да
привлечат внимание, биде ќи се повредени,
често се самоповредуваат со тоа што оставаат
видлива трага од повреда на нивното тело.
Таквите повреди може да се манифестираат како
посекотини со нож, изгореници, сечење на коса,
кинење алишта и сл. Исто така почнуваат да
фрлаат и кршат предмети во домот.
Децата кои изгубиле родител во период на
адолесценци а можат да имаат проблеми со
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пронаоѓање на партнер и формирање на свое
семе ство. Овие деца се или премногу зависни
од љубов или се недостапни и ладни. Љубовта
ко а а добивале од останатите членови на
семе ството никогаш не им била доволна и
почнуваат да се чувствуваат неисполнето.
Многу често градат затворен карактер, не
можат да се прилагодат на ниедна промена во
животот.
Промена поврзана со место на
живеење, образовна институци а (училиште,
гимнази а, факултет), прекинување на врска. не
можат да одржуваат долги при ателства биде ќи
мислат дека ако се зближат со некого,
неизбежен е моментот на разделба и повторно
да останат напуштени и сами. Децата кои се
соочиле со загуба на родител многу често
про авуваат анксиозност кога ќе се промени
здравствената состо ба ка неко од членовите
на нивното семе ство. при на мала промена на
нивното здрав е ( пример: покачена телесна
температура ка нивното братче/ сестра) тие
мислат дека ќе го загубат исто како и нивниот
родител. Тогаш ка нив се авува несоница,
потење, треска, добиваат нагони на повраќање,
викаат, плачат, посакуваат тие да се на негово
место.
Децата кои а прикриваат загубата на родителот
и не сакаат да зборуваат за тоа може да ги
препознаете по нивните ликовни експтесии.
Тие на често го цртаат оно родител ко што го
загубиле или цртаат симболи поврзани со
неговата смрт. често имаат омилена играчка со
ко а играле со родителот и се емотивно врзани
за неа. Не сакаат нико да а допира и добиваат
панични напади ако е некаде сокриена и ако не
можат да а прона дат. Не сакаат нико друг да
игра со неа.
Родителите
се
првите
лица
со
кои
комуницираме и градиме цврста врска веднаш
по нашето раѓање. Болката од загубен родител
е тра на и остава длабоки траги. Психолошките
последици на децата се големи и сериозни и
доколку не се работи со нив, може да завршат
фатално. Разговорот со семеен советник или
друг стручен профил не смее да се занемарува
и избегнува. Со помош на стручна поддршка се
надминуваат негативните чувства и емоции и
придонесува до градење на силни и здрави
индивидуи.

VOX| 26

Едукаци а за родители
Пишува: Елена Хаџидаова

Едукаци ата за родители е важен сегмент од
семе ната едукаци а. Таа е наменета за сите
генерации без разлика на возраст и пол. Има
важна и знача на улога за сите лица кои што
се остваруваат во улогата на родители. Со
едукаци ата се опфаќаат токму оние аспекти
кои што се важни за еден родител и за тоа
каков стил на родителство ќе изгради.
Едукаци ата исто така треба да ги содржи и
сите поими, принципи и резултати од
различни научни дисциплини. Едукаци ата
има свои цели и е насочена да создава
видливи резултати за целото општество. Како
не зини цели може да се издво ат следниве:
сите членови да имаат среќен, спокоен и
безгрижен живот
да се подобри животниот стандард
да се подобри родителскиот стил
да се идентификуваат проблемите и да се
на де соодветно решение
да се спречи настанување на конфликти
помеѓу членовите
да се создаваат нови знаења и да се прошират истите
сите членови во семе ството да бидат вклучени во активностите
да се надградуваме како личности
да се создаде поголема почит, разбирање и
толеранци а помеѓу членовите
да се придаде поголема важност на вредностите во едно семе ство
Сите овие цели придонесуваат за подобрување на физичкото и менталното здрав е на сите
членови во едно семе ство. Во текот на една
ваква едукаци а ќе ги запознаете сите ваши
добри страни кои што ги поседувате, ќе ги
увидите недостатоците и ќе се изградите во
подобар родител. Исто така како цели тука
може да се наведат и знаењето за квалитетна

"Во текот на една ваква едукаци а
ќе ги запознаете сите ваши добри
страни кои ги поседуватe, ќе ги
увидите недостатоците и ќе се
изградите во подобар родител"

комуникаци а во едно семе ство, односи базирани на љубов, толеранци а, разбирање,
помош, поддршка, одржување на семе ни
односи, семе но здрав е, спречување на
конфликти. За една ваква едукаци а може да се
обратиме на стручни лица кои де аствуваат во
полето на оваа проблматика, кои би не
насочиле преку изработка на на различни
работилници за родители, предавања кои се
реализираат преку активно учество, дискуси а
и размена на искуство. И сѐ тоа со цел да
изградиме едно функционално семе ство кое
соодветно одговара на предизвиците.
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Ран
детски
разво

ПИШУВА:
ДОЦ. Д-Р.АНГЕЛКА
КЕСКИНОВА

"Прва и на важна алка во
детскиот разво се
родителите"
Разво от е динамичен процес ко во голема
мера е структуриран според разво ни периоди
и очекувања во тие периоди, но сепак е исклучителен и индивидуален за секо а личност.
Разво от на личноста зависи од три фактори:
наследството, средината и активноста на поединецот, тоа значи дека ние во голема мера
можеме да вли аеме врз разво от на детето
преку креирање на адекватна средина за стимулирање на детската активност.
Прва и на важна алка во разво от на детската
личност се родителите. Едукаци ата на родителите за важноста на детскиот разво и за
разво ните законитости ќе ги подготви за
можните предизвици во родителството: да
знаат што да очекуваат на одредена возраст,
ко а способност да а стимулираат преку разни вежби и активности, како и да алармираат
при по ава на евентуални „црвени знаменца“
во неговиот разво кои бараат поддршка, советување или можеби третман од стручни лица.

Покра тоа што разво от е поделен на
периоди, посто ат работи кои родителите
можат да ги направат без разлика на возраста
на детето. Една од тие работи е покажување
на безусловна љубов. Секое дете без разлика
на возраста сака да знае дека е сакано и
почитувано од родителите: бакнете го,
гушнете го силно, изговорете на глас „те
сакам“ „горд/а сум на тебе“ „ти си прекрасно
дете“...така ќе изградите емотивно здрава
врска со вашето дете и тоа ќе израсне во
самоуверена и емотивно стабилна личност.
Важна работа во грижата на детето, е и
грижата кон самиот себе си. Секо родител
потребно е да се грижи за своето физичко и
ментално здрав е, а тоа значи одво ување на
време само за себе си: прошетка, кино, театар,
ресторан, викенд без деца и многу други
активности кои на родителите им прават
задоволство. Тоа не не' прави себични
личности, туку ни овозможува да а задржиме
сво ата личност и да се доживееме себе си и
во други улоги освен родителската, како што
се улогата на брачен партнер, при ател/ка,
професионалната улога и сл.
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ШТО ДА
ОЧЕКУВАМЕ КАЈ
ДЕТЕ ОД 1
ГОДИНА?

Интензивниот разво на бебето започнува
веднаш по неговото раѓање. Првата година од
неговиот живот е периодот кога се случуваат
низа промени.

Моторен развој
Детето започнува да седи на 6 месеци и веќе
за краток период тоа може самосто но да седи
и да а истражува околината. Самосто но стои,
се движи држе ќи се за мебелот, а некои од
нив самосто но ќе ги прават првите чекори.
Од фините моторни движења може да
очекуваме пинцета фат, детето аде цврста
храна со помош на прстите, префрла играчки
од една во друга рака, става и вади играчки во
корпа, помага кога се пресоблекува...

Говор
На големиот бро на бебиња до кра от на првата година разбираат и извршуваат едноставни налози. Користат едноставни гестови
како „не“ „па-па“, се обидуваат да го имитираат
говорот, кажуваат гласови кои личат на зборови. Ги изговараат првите зборови, на често
„мама“ и „тато“.

Когнитивни способности
До кра от на една година детето треба да има
посто аност на об ектот, да бара и да наоѓа
скриен предмет. плаче кога го оставаат
родителите, но знае дека тие се тука. Имитира
активности и движења, имитира како си а
чешла косата, како мие заби, зборува на
телефон итн.

Активности
Пеење на песнички кои ќе овозможат не само
смирување на детето туку и можност да распознава различни звуци, гласови, интонации,
односно ќе се стимулираат аудитивните
способности. Преку песнички децата во ово
период може да си го запознаат и своето тело.
Сликовници: Идеални сликовници за деца на
оваа возраст се оние со дебели корици, без
многу детали и мал бро на страни. Може да
содржат и сетилни стимулации: копчиња што
испуштаат звуци или различни
тактилни
елементи. Родителите заедно со детето треба
да ги разгледуваат сликовниците, тие им а
раскажуваат и покажуваат секо а илустраци а
и од детето може да побараат да покаже неко
предмет.
Играње на под: играчките кои ги нудиме треба
да бидат едноставни. Во играта изнесуваме мал
бро на играчки за да може да го задржиме
вниманието на детето. Интересни се играчките
кои имаат аудитивен, визуелен или тактилен
ефект.
Криенка е една од омилени игри во ово
период. прекривање и откривање на лицето со
раце често предизвикува гласно смеење ка
децата.
Прошетките на отворено се неизбежен дел од
секо дневието. На детето треба да му се дозволи да игра во природни околности. Валканите
алишта на детето не треба воопшто да не загрижуваат, тие се знак дека детето уживало во
активноста.
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ШТО ДА
ОЧЕКУВАМЕ КАЈ
ДЕТЕ ОД 2
ГОДИНИ?

Моторен развој
Детето станува стабилно во одењето. Сега веќе целта не е одењето, туку тоа се користи за
да стигне до посакуваниот предмет. Веро атно
ќе може да трча без да се удира во предмети
и да застане кога ќе посака. Ќе може да се
качува по скали држе ќи се за ограда и оде ќи
чекор по чекор. Ќе може да стане од под без
да се оттурнува со рацете.
Во однос на фината моторика, детето држи
молив со цела рака, може да црта/имитира хоризонтална и вертикална лини а. Се соблекува делумно самосто но, откопчува големи
копчиња.

Говор
Речничкиот фонд на детето се зголемува, до
кра от на втората година тоа ќе знае да изговори, иако неправилно, од 150 до 300 зборови. Може да разбере дво но повеќе. Почнува
да се зголемува реченицата: повеќе-сакам повеќе- ас сакам повеќе. Разбира и извршува
посложени налози: Земи а топката и донеси а
ка тато.

Когнитивни способности
Почнува да размислува пред да де ствува, пр.
знае дека нешто е жешко. Ги помни ситуациите и ги имитира истите. Идентификува предмети кои се слични. Прави разлика помеѓу „ЈАС“ и
„ТИ“, се препознава себе си во огледало. Ги
имитира возрасните и покажува кон познати
предмети и лица. Учи преку истражување.

Активности
Голем бро деца сакаат сложувалки, тие треба
да се од неколку парчиња (6 до 8), со големи
делови и слики без многу детали. Оваа игра ќе
го стимулира вниманието, концентраци ата и
моториката.
Игри со имитаци а во кои со сигурност детето
ќе ужива. Пр: со родителите може да игра
„куќа“, заедно да прават ручек, пресоблекуваат
кукли, ми ат коли и многу други активности кои
ги правиме во домот.
Раскажувањето на приказни и читањето на
книги е важна компонента за стимулаци а на
детскиот говор. Приказните треба да се кратки
и со многу илустрации. Поставува те му на детето кратки прашања поврзани со приказната,
така ќе го стимулирате детскиот говор и мисловните процеси.
Моториката може да а стимулирате преку разни игри со скокање, потскокнување и трчање.
Една топка и малку креативност може да резултира со многу интересни игри како за детето,
така и за родителите.
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Емоционална интелигенци а ка
родители и деца
Пишува: Камели а Крстиќ

„Што чувствувам во
моментот?
Која емоција ја препознавам?
Истото прашање го
поставуваме и на детето и
внимателно го слушаме
одговорот.“

На прашањето „Што е потребно за човек да
биде среќен?“ честопати се сретнуваме со
одговорот „емоционална интелигенци а“. Па,
што всушност претставува емоционалната
интелигенци а? Дали навистина не зиното постоење и развивање е пресудно за исполнет и
среќен живот? Емоционалната интелигенциа е збир на вештини и знења за препознавање, дефинирање и контролирање на своите
емоции како и туѓите. Тоа значи да можеме да
ги користиме своите емоции конструктивно и
да работиме на нашата самосвест, да знаеме
дека имаме интелектуална и емоционална
интелигенци а. Честопати значењето на рационалната интелигенци а е преценето додека
на емоционалната е потценето. Истражувањата покажале дека нашиот iQ коефициент има
само 20% одговорност за успехот и среќата во
нашиот живот, додека за другите 80% е задолжена емоционалната интелигенци а*. Па,
како да го постигнеме то идеал на висок сте-

пен на нашата интелигенци а во двете
сфери? и уште побитно прашање, како да го
научиме нашето дете да ги идентификува,
менува и свесно да ги искажува своите
емоции? Одговорот е: со пример. Секо
родител првично треба да работи на себе со
што многу полесно ка детето ќе се создаде
особината, вештината или однесувањето кои
родителот ги има, отколку она што ка него
не постои. децата учат по пат на имитаци а со
тоа што родителот е главната примерфигура. Ако родителот има емпати а кон
другите луѓе, голема е веро атноста и детето
да
а развие истата способност. Ако
родителот успева свесно да ги искажува и
препознава своите емоции, секако дека и
детето ќе ги прифати своите емоции како
валидни и природни. Целта не е да се
ослободиме од чувствата и да ги научиме
децата да ги потиснуваат своите емоции, туку
да прона деме рамнотежа помеѓу два делаемоционален и рационален. Кога работиме

*Cortus,Stanciu, Bulborea. 2012. EQ vs. IQ which is most important in the success or failore of a student?, Procedia- Social and
Bihavioral Sciences
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на целта овие два партнери добро да комуницираат, ќе се буди емоционалната интелигенци а како и интелектуалната способност. Посто ат секо дневни мали практики и вежби кои
може да ни помогнат во зголемување на нашата како и на емоционалната интелигенци а
на нашите деца. Тоа може да биде одговарање
на едноставно прашање- Што чувствувам во
моментов? Ко а емоци а а препознавам? Истото прашање го поставуваме и на детето и внимателно го слушаме одговорот. Ги откриваме
причините за нашите чувства и со разбирање
ги прифаќаме истите, а потоа свесно решаваме дали и како сакаме да а искористиме и изразиме таа емоци а. Со тоа го учиме детето
покра нас дека емоциите се говорот на душата, дека ако успее да разбере зошто така се чувствува, веќе го искачило првото скалило кон
успешен и среќен живот. Самосвеста е од голема важност за квалитетот на животот на детето и е основа за понатамошно непречено
градење и подобрување на сво ата емоционална интелигенци а. Биде ќи, познава ќи се
себеси и своите емоции, ние сме на прав пат
да градиме стабилен и исполнет живот.
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ДИСФУНКЦИОНАЛНО СЕМЕЈСТВО
и неговото вли ание врз децата
ПИШУВА: ИВАНА ЈОВАНОВСКА

Семе ството е основен фактор за правилен
раст и разво , правилно воспитување на
детето се' до негово осамосто ување. Меѓутоа,
тоа не е правило за секое семе ство. Кога
станува збор за семе ство, не секогаш се
мисли на семе ство кое е функционално,
исполнето со љубов, почит, внимание,
отворена
и
асна
комуникаци а.
Дисфункционално семе ство е она во кое
владее конфликт, несоодветно однесување и
злоупотреба , затворена и не асна комуникаци а, непочитување, и сето тоа има големо
вли ание врз децата, особено врз нивната
психолошка состо ба. Тоа може да о стави
последици и траги во текот на целиот жвот на
децата и да резултира со аресивност и
деви антни однесувања.
Причините за дисфункционалност на едно семе ство можат да бидат на различни. Доколку
еден член во семе ството е извор на конфликти, доаѓа до дисфункци а на целото семе ство.
Секое пореметување на односите делува негативно на разво от на личноста, а секако оставаат и тра ни последици.Тоа значи дека самата атмосфера на напнатост и нехармонични односи делува негативно што децата може
да почнат да се однесуваат агресивно и проблематично. Поради тоа неопходно е уште од
на рана возраст детето да се стекне со чувство
на сигурност и самодоверба, а децата кои растат во дисфункционални семе ства се лишани
од ова и се чувсртвуваат несигурни. Затоа ка
нив се авува желба за прерано осамосто ување, стануваат агресивни кон околината се додека нивното однесување не премине во антисоци ално.
Кога средината во ко а расте и се развива поединецот е опкружена со позитивни ставови,
почит и внимание, чувството на припадност и
сигурност е неизбежно.
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"Секое пореметување на
односите делува негативно на
развојот на личноста, а секако
остава и трајни последици"

ВЛИЈАНИЕ НА
ИЗОЛАЦИЈАТА ВРЗ
ЧОВЕКОВОТО ЗДРАВЈЕ
ПИШУВА: АНГЕЛА ПАВЛОВСКА

Изминатиов период е доста тежок за сите нас,
посебно поради ситуаци ата со ко а до сега се
немаме соочено. Пандеми ата ко а има големо вли ание врз човекот. Од една страна имаме можност да поминуваме повеќе време со
семе ството, од друга страна изолаци ата тешко а поднесуваме. Оваа ситуаци а го нарушува нашето секо дневие, она што секо дневно
го правиме надвор од домот, без разлика дали
е тоа прошетка, одење на работа, излегување
со при ателите, сега сме спречени во тоа. Ваквата состо ба ги погодува сите членови на семе ството, почнува ќи од на малите, па сè до
на старите.
Децата во ово период се доста раздразливи,
биде ќи се спречени да го напуштаат домот и
да одат на прошетка, во парк или да се дружат
со другарчињата од маалото. Често се нервоз-

ни, тажни, плачат и им се лутат на родителите
поради тоа што се спречени да излегуваат
надвор од домот.
Адолесцентите тешко се соочуваат со оваа ситуаци а, седењето дома често го споредуваат
со затвор, свесни се за ситуаци ата низ ко а
што минуваме, нивното расположение се менува од минута во минута, анксиозни се, лути.
Нивните навики за излегување до доцна во
кафулињата и дискотеките во ово период не
се дозволени, што е и на голем проблем ка
нив. Седењето дома им здосадува, па затоа
бараат алтернативен начин за тоа како денот
да не им биде монотон.
Повеќето од возрасните работат од дома,
целиот ден го поминуваат во домот, покра
обврските кои ги имаат околу него, грижата за
децата и одговорностите и работните задол-
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жени а дополнително го отежнуваат нивното
секо дневие, доведуваат до по ава на стрес,
нервоза, депреси а, лошо расположение. Не
можат да бидат сконцентрирани кон работите
кои ги прават. Тешко се справуваат со проблематичното однесување на нивните деца.
Загрижени се за здрав ето на целото
семе ство.
Старите лица како на погодена и на ризична
група кога станува збор за пандеми ата, покра нивната лоша здравствена состо ба ко а
а предизвикува нивната старост со по ава на
хронични заболувања кои налагаат секо дневна терапи а сега дополнително се изложени
на ризик. Стравуваат за нивното здрав е,
несигурни се, тажни, вознемирени, имаат
негативни мисли. Сето ова доведува до по ава
на несоница како и нарушена исхрана.
Во главно, изолаци ата како превентивна мерка има негативно вли ание врз човекот. Го
менува однесувањето и расположението на
човекот, како и намалена интеракци а со
другите луѓе. Пандеми ата допринесува повеќе да се грижиме за нашето здрав е и здрав ето на нашите на блиски. Па, затоа сите треба
да ги почитуваме превентивните мерки. Во
овие околности за време на изолаци а за да
си го разубавиме денот и да си го подобриме
расположението, потребно е да уживаме во
нашето хоби, да развиваме вештини, креативноста и уметноста, да си поставиме цели кои
сакаме да ги оствариме, но секако за тоа да го
направиме треба да бидеме доволно одморени и да се храниме здраво.

VOX| 35

КОЛКУ МОЖЕМЕ ДА ПРЕПОЗНАЕМЕ
ЛИЧНОСТ СО БИПОЛАРНО
РАСТРОЈСТВО?
ПИШУВА: СИМОНА СИМОНОВСКА

"Психолошка состо ба во
ко а доаѓа до нарушување
на расположението"

На важно нешто за сите луѓе на ово свет да
можат да се чувствуваат среќно е нивното
здрав е. Здравиот човек истовремено е и
богат и среќен, иако за тоа можеби не е
свесен. Но, што всушност подразбираме под
поимот „здрав е“? Многумина од нас, кога ќе
се спомне здрав ето, прво на што ќе помислат
е дали постои некаква болест, повреда или
болка ка личноста. Но, поимот здрав е е
многу подлабок и то а опфаќа целосната
физичка и психичка благососто ба. Живееме
во едно стресно време во кое посто ано се
нарушува човековиот внатрешен мир, а со
тоа и неговото ментално здрав е. Менталното
здрав е претставува психичка добрососто ба
во ко а поединецот може да ги оствари своите
потенци али, може да се справува со нормал-

ниот животен стрес и да се труди колку што
може да а зачува сво ата емоционална
стабилност. иако менталното здрав е ка нас
сеуште е табу тема, многу е важно да знаеме
да си ги препознаеме емоционалните состо би и соодветно да реагираме на нив. Една
таква емоционална состо ба ко а многумина
тешко а препознаваат како болест или нарушување е „биполарното растро ство“. Бипо-.
ларното растро ство претставува психолошка
состо ба во ко а доаѓа до нарушување во
расположението. Овие наружувања може да
се по ават како еден вид на кратки епизоди во
кои личноста во еден миг доживува депреси а,
а во следниот миг доживува мани а. Ова
подразбира дека поединецот во еден миг
чувствува тага, вознемиреност, безвредност,
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осаменост, оча ување, безнадежност, а веќе во
следниот миг чувствува среќа, радост,
хиперактивност, еуфори а и сл. Кога се наоѓаат
во фаза на депреси а поединците може многу
да плачат, да имаат негативен поглед кон
животот, а тоа може да доведе и до обид за
самоубиство. Кога пак се наоѓаат во
маничната епизода тие донесуваат брзи и
непромислени одлуки, имаат намалена
потреба за зборување, брзо зборуваат и се
многу расеани. многу од луѓето кои имаат
биполарно растро ство тешко го идентификуваат тоа како психичко нарушување токму по-

ради ваквите симптоми. На често симптомите
се по авуваат во раната зрелост, но може да се
по ават и подоцна. Биполарно- то растро ство
се лекува со психолошко советување и
соодветни медикаменти. Во некои случаи тоа
може да биде и наследно. Според Светската
здравствена организаци а ова нарушување го
имаат 45 милиони луѓе ширум светот. За да
можеме да бидеме успешни, среќни и
задоволни во сво от живот мора да го чуваме
своето психичко здрав е. Никогаш не го
жртвува те сопственото здрав е. Чува те го
здрав ето затоа што здрав ето е на големото
богатство!
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Депресија
ПИШУВА: ЕВА АЛАЃОЗОВСКА

Депреси ата е комплексна состо ба во ко а
поединецот
се
чувствува
безнадежно,
изгубено, осамено. На често се занемарува
себе си како личност, па тоа чувство на
безвредност води кон самоубиствени мисли.
Депреси ата не е нешто на кое што многу луѓе
му обрнуваат доволно внимание, иако секо
од нас е свесен дека тоа е нешто што го
слушаме секо ден, се' повеќе и повеќе, но
некако се' помалку луѓе би сакале да се
задржат на таа тема или а претставуваат како
општествено табу. Депреси ата не секогаш се
манифестира преку ликот на човекот, што би
означувало дека неко може да биде тажен, но
да не е депресивен и обратно, да има среќен
лик меѓутоа да се соочува со нешто во своите
мисли. Депреси ата е состо ба ко а треба да се
третира стручно преку повеќе пристапи.
Ретко ко би одвоил неколку часа од своето
време да слуша некого како тагува или
зборува лошо за сво от живот, а преку тоа се
обидува да каже како се чувствува. Сите
сакаат да слушнат нешто позитивно, нешто
убаво, и тоа е во ред биде ќи сите повеќе или
помалку се соочуваат со секо дневни
проблеми.
Депреси ата
е
состо ба
на
нерасположение кон активност ко а може да
вли ае врз мислите, однесувањето, чувствата и
благососто бата на една личност.
Луѓето кои се соочуваат со оваа состо ба
може да се чувствуваат тажни, вознемирени,
празни, безнадежни, безвредни, беспомошни,
виновни, повредени. Можат да го изгубат
интересот за активностите кои некогаш им
биле при атни, го губат апетитот, имаат
проблеми со концентраци а, помнење на
детали, па дури и самоубиствени мисли. Би
можело да се каже дека тоа е темно место во
главата, место кое што ни е дозволено и ни
припаѓа само на нас самите. Тоа е она место
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"Депреси ата е состо ба
ко а треба да се третира
стучно преку повеќе
пристапи"

во главата кое се поседува, каде телото се
бори со разумот, односно често мислиме дека
само ние можеме да го контролираме, што е
сосема погрешно. Не може да се опише, не
може да се искаже, а знаеш дека е таму во
тебе. Може да правиш милион работи, да се
смееш, да играш, да пееш, да патуваш, да
бидеш опкружен со милиони луѓе, но ништо
од тие работи не можат вистински да те
допрат. На често се живее во светот каде што
ти е сеедно, се' е исто и безлично и ништо не
може да направи да се чувствуваш убаво,
среќно и возбудено.
Депреси ата ти а зема целата енерги а. Те
носи на мрачно место каде што нема нико
освен тебе и мислиш дека тоа само тебе ти се
случува, дека тоа е кра от на твоето битие и
дека твоите чувства не се важни. Се
прашуваш во што си верувал до сега, во што
да веруваш, кому да веруваш. Тогаш е важно
да собереш сили и да побараш помош,
биде ќи тво от разум го кажува тоа. Важно е да
бидеш опкружен со луѓе кои го сакаат
на доброто за тебе и се емпатични, како и
стручни лица кои ќе те водат низ процесот на
заздравување.
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М Е Ѓ У Н А Р О Д Е Н
Д Е Н Н А
С Е М Е Ј С Т В О Т О
ПИШУВА: ПРОФ.Д-Р. МАКЕДОНКА РАДУЛОВИЌ
Меѓународниот ден на семе ството 15 ма е
прокламиран од Обединетите Нации уште од
1993 година и оттогаш се прославува насекаде во светот. Oво ден дава можност за промовирање на свеста за прашања поврзани со
семе ствата и за зголемување на знаењето за
соци алните, економските и демографските
процеси кои вли аат на семе ствата. Низ годините наназад, многу теми беа дел од одбележувањето на Меѓународниот ден на семе ствата, меѓу кои: Промените на семе ствата,
Семе ствата и сиромашти ата, Рамнотежа меѓу работата и семе ствата, Семе ствата, образованието и благососто бата, Родовата еднаквост во современите семе ства итн.
Значењето што Обединетите Нации го даваат на семе ството со одбележување на ово

ден, покажува дека и покра многуте трансформации на семе ствата во текот на
изминатите години во однос на нивната
структура и функции семе ството се' уште се
препознава како основна единица/клетка на
општеството. Институтот за семе ни студии,
при Филозофскиот факултет, секо а година се
приклучува кон одбележување на ово ден.
Традиционално, посветуваме недела на семе ството во рамките на ко а организираме
голем бро на работилници, дебати и хуманитарни базари со цел да а подигнеме свеста
за значењето на семе ствто во нашето
општество. Минатата година, на Меѓународниот ден на семе ството, Институтот за семе ни студии одбележа пет години од неговото
постоење.
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Новите сложени реалности
на глобално ниво бараат
нови одговори, нови
решени а на кои им требаат
иновативни пристапи.

With the revitalization of religion and the fall of communism in the Balkans, the very concept of
understanding and preaching Islam is changing. Unlike before, when Islam gave the impression that
it accepted modern views of the world, it is now changing its mind and beginning to preach the idea
that where Muslims are the majority, their religious obligation is to return to organizing all social
relations based on Islam. Given that most Albanians living in the former Yugoslavia are Muslims, many
theorists in this area would argue that Islamization would take place instead of Islamization.
Demographers estimate that if the current birth rates remain within 70 years in the former Yugoslav
states, they will be 60% AlbanianWith the revitalization of religion and the fall of communism in the
Balkans, the very concept of understanding and preaching Islam is changing. Unlike before, when
Islam gave the impression that it accepted modern views of the world, it is now changing its mind and
beginning to preach the idea that where Muslims are the majority, their religious obligation is to
return to organizing all social relations based on Islam. Given that most Albanians living in the former
Yugoslavia are Muslims, many theorists in this area would argue that Islamization would take place
instead of Islamization. Demographers estimate that if the current birth rates remain within 70 years in
the former Yugoslav states, they will be 60% AlbanianWith the revitalization of religion and the fall of
communism in the Balkans, the very concept of understanding and preaching Islam is changing.
Unlike before, when Islam gave the impression that it accepted modern views of the world, it is now
changing its mind and beginning to preach the idea that where Muslims are the majority, their
religious obligation is to return to organizing all social relations based on Islam. Given that most
Albanians living in the former Yugoslavia are Muslims, many theorists in this area would argue that
Islamization would take place instead of Islamization. Demographers estimate that if the current birth
rates remain within 70 years in the former Yugoslav states, they will be 60% Albanian

По то повод беа поканети голем бро
претставници
на
универзитетите,
соци алните, образовните институции, како и
претставници на Владата на Република
Северна Македони а. Нивното присуство во
голем бро го покажа значењето што му се
придава на ово ден во нашето општество. А,
ние како домаќини, уште еднаш потврдивме
дека цврсто веруваме дека науката денес е
ставена пред многу предизвици кога станува
збор за семе ството.
Новите сложени реалности на глобално ниво
бараат нови одговори, нови решени а на кои
им требаат иновативни пристапи. Во
изминативе неколку децении семе ствата
значително се промени а во однос на
структурата, улогите како и во однос на
самото значење на семе ството како
заедница. Денес, семе ствата се соочуваат со
многу социоекономски и демографски
предизвици и затоа им е потребна уште
поголема поддршка.
Активностите на Институтот за семе ни
студии во текот на целата година се
насочени кон различни активности (дебата,
гостински предавања, посета на институции)
и нивната цел е да го потенцираат

значењето на семе ството како првиот и
на голем агенс на соци ализаци а.
Како микросистем од
ко се
формира
нашата свест и ставовите кои ги имаме за
мезо, егзо и макросистемите: економскиот,
политичкиот, правниот систем, образованието, културата, религи ата, комуникациите итн.
Да а потсетат пошироката авност дека семе ствата се важни од многу аспекти. Во нив
се гради долгорочен систем ко се одразува
како ло алност кон општествениот систем,
како патриотизам кон сво ата држава, како
однос спрема етичките по ави, процеси и однесувања. Дека во семе ствата се реализираат на важните процеси на воспитание и образование на младите генерации, кое ни на добриот образовен систем не може да ги замени.
Годишното одбележување на Меѓународниот
ден на семе ствата а одразува важноста што
меѓународната заедница му а придава на семе ството како главен извор за разво и благососто ба и како ресурс на општествата. Меѓутоа, еден ден годишно не е доволен. Влади-
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те, невладините организации и образовните
институции се клучните актери кои треба да
работат на континуирано анализирање на
состо бите, детектирање на проблемите и понуда на решени а за сеопфатна семе на поддршка. Механизмите и инструментите за помош треба да бидат со фокус на сиромаштиата и соци алната заштита, балан помеѓу работата и семе ството, рамноправност меѓу
половите, инклузивност, современи политики на наталитет, семе на едукаци а, позитивно родителство итн.
За жал, овогодишните околности не ни дозволи а да го одбележиме денот свечено и да
ги организираме сите планирани активности.
Но, об авувањето на вториот бро на списанието на студентите на семе ни студии, токму
на ово ден, покажува дека Институтот за семе ни студии и студентите продолжуваат со
своите залагања за промоци а на семе ството
и потребата за негово проучување како посебна научна дисциплина ко а ќе им помогне
на идните генерации да градат цврсти и хармонични семе ства во кои ќе растат среќни
деца.

Нека ни е честит Меѓународниот
ден на семејството!
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НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ:
омилена алатка за стекнување знаење на
студентите
ПИШУВА: ПРОФ.Д-Р. ИРЕНА АВИРОВИЌ БУНДАЛЕВСКА

Покра теоретското знаење на
студентите, од особена важност
претставуваат вонакадемските
активности, групните проекти,
посета на релевантни
институции...

Во
последните
децении
неформалното
образование како концепт во образовниот
процес добива се поголемо значење и
внимание.
Неформалното
образование
претставува планирана активност ко а содржи
елементи на учење, но излегува од
класичните начини на обука и стекнување
знаење и стручност и го збогатува искуството
на студентите. Покра теоретското знаење на
студентите од особена важност претставуваат
вонакадемските
активности,
групните
проекти, посета на релевантни институции и
други продуктивни начини кои помагаат во
совладување на материалот, но и во
стекнување на други професионални вештини
и можности.

Институтот за семе ни студии и неговиот наставен кадар а темелат сво ата образовна
програма на три главни компоненти: теоретска настава и проверка на истата, индивидуални и групни истражувачки проекти и вонакадемски активности (неформално и информално учење). Од сите три, се чини дека токму
последната е омилена алатка за стекнување
знаење и вештини од страна на студентите
кои секогаш присуствуваат и активно учествуваат во истите. До сега Институтот за семе ни
студии организирал хуманитарни акции и базари, посета на државни и приватни, образовни, здравствени и културни институции, пракса и волонтерски активности на студентите,
промотивни настани итн.
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Хуманитарни акции
Да се биде емпатичен и дарежлив се доблести
кои а симболизираат човековата љубов и сочуство на едни кон други. Алтруизмот и хуманоста се будат со соочување на проблемите
низ кои минуваат ранливите групи луѓе и со
сензибилизаци а и поддршка на истите. Инспираци а за првиот хуманитарен базар на
Институтот за семе ни студии беше одбележувањето на Меѓународниот ден на семе ството
во 2016 година ко се одржа во Градскиот парк
во Скоп е. Студентите подготви а и декорираа
вкусни колачи и ги делеа со инспиративни пораки за семе ството на минувачите во паркот
во замена за симболична донаци а ко а таа година беше наменета за деца со пречки во разво от. Оттогаш, секо а година хуманитарниот
базар стана традиционална активност при одбележување на Меѓународниот ден на семе ството и партнери во негова реализаци а до
сега биле ПОУ „Иднина“, француското
интернационално училиште- ЕФИС, кафулето
„Umbrella“, трговскиот центар „City mall“, ООУ
„Лазо Ангеловски“, СОС Детско село и секако
Филозофскиот Факултет во Скоп е како наша
матична институци а. Со текот на годините
бро от и ентузи азмот на студентите се зголемуваше, се собираа поголеми средства за донации, а покра колачиња студентите почнаа
да изработуваат и уникатни ракотворби.
Покра традиционалниот хуманитарен базар,
ко се одржува секо а година на 15-ти ма , Институтот за семе ни студии започна да организира и есенска хуманитарна акци а ко а е наменета за некое семе ство од ранлива категори а. За оваа акци а студентите, наставниот и
административниот кадар од Филозофскиот
факултет собираат храна, облека, средства за
хигиена и парични средства кои им овозможуваат еднократна помош на ранливите семе ства.

Поттикнати од горенаведените акции, студентите од Институтот за семе ни студии во неколку наврати организираа студентски забави
со хуманитарен карактер, самосто но или во
заедничка организаци а со Студентскиот со уз
на ФЗФ, со што покажуваат дека волонтирањето може да помогне да се дружат и поврзат
со другите, да научат нови вештини, но и да се
чувствуваат исполнети и задоволни или пак
да напредуваат во идните кариери преку остварување контакти за време на овие активности.
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Посета на институции
Посетата на државни и приватни институции
чи а де ност е поврзана со студиите и идната
кариера на студентите секако не претставува
новина при образовниот процес од на ниско
до на високо ниво. Но, она кон што се стреми
Институтот за семе ни студии е адаптирање и
временско усогласување на посетите според
потребите на студиската програма и воспоставување на долгорочна соработка со одредени
институции каде студентите би можеле да волонтираат во текот на студиите или пак да
имаат можност за вработување по завршување на истите. До сега биле организирани голем бро посети на институции, училишта,
градинки итн., но би а издвоила посетата на
Државниот завод за статистика на РСМ каде
студентите имаа презентаци а за начинот на
користење на
алатките
за
онла н
истражување и пребарување што ги нуди
заводот, како би им се олеснал процесот на
анализирање статистички податоци
при
изработка на нивните проектни задачи,
истражувања и дипломски трудови.
Минатата година студентите го посети а СОС
Детско село каде имаа можност да се
запознаат со работата на оваа организаци а,
но и да посетат едно згрижувачко семе ство
од заедницата и на то начин да доби ат
реална слика за тоа што го изучуваат во теори а. Една од нашите дипломирани студентки
веќе втора година волонтира во СОС детско
село и се надеваме дека ваквиот вид
соработка ќе продолжи и во иднина. Посетата
на
Археолошкиот
музе
на
РСМ
и
Мемори алниот центар на Холокаустот на
Евреите од Македони а се редовна активност
во рамките на предметите Истори а на
семе ството и Семе ството во мултикултурните
општества.

Посета на Мемори алниот центар на холокаустот на Евреите од Македони а.

Посета на СОС Детско Село

Пракса
Според новиот закон за високо образование,
студентската пракса не претставува повеќе задолжителна активност. И покра тоа, голем дел
од студентите од Институтот за семе ни студии
и оваа академска година одлучи а да продолжат со изведување на истата, на често во институциите, училиштата и градинките кои ги
посетуваа минатите години. ПОУ „ Иднина“ и
Француското интернационално училиштеЕФИС се две институции од кои Институтот за
семе ни студии остварува соработка уште од
своите почетоци. Праксата во ПОУ „Иднина“ и
ПОУ „Златен Сремац“ се изведува преку запознавање со работата на соци алните работници, психолозите, педагозите, наставниците и
специ алните едукатори и рехабилитатори, но
студентите имаат можност за непосредна интеракци а со децата и нивните семе ства и
спознавање на проблемите и предизвиците
со кои тие се соочуваат во нивното секо дневие. Во Француското интернационално училиште-ЕФИС студентите имаат можност да опсервираат и да се вклучат во еден поинаков
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образовен процес, во ко , покра дво азичната
настава се истакнува и интернационалната
средина на децата и учениците. Пред неколку
години, исто така, започнавме одлична соработка со приватната градинка „Cool Kids“ и
ЈУИДГ „Орце Николов“, во кои студентите и
професорите од Институтот за семе ни студии
одржале бро ни работилници, предавања или
пак волонтирале. Конечно, студентите учествувале во истражувачки активности во неколку средни училишта и организирале бро ни самосто ни работилници во рамките на
предметот Семе ството и образовните институции.

Соци ални мрежи
Дигиталниот свет е реалноста на 21-виот век.
Токму поради тоа,дел од активностите кои студентите ги извршуваат (истражувања, анкети
итн.) како и комуникаци а помеѓу студентите и
професорите сè почесто се пренесува на соци алните мрежи. со цел доближување на содржините поврзани со семе ните студии до
студентите и пошироката авност, како и за да
одговориме на новите начини на комуникаци а, во 2015 година а креиравме фе сбук
страната Институт за семе ни студии- Institute
of Family Studies на ко а секо дневно об авуваме интересни истражувања, фотографии со
мисли, видеа, прашалници, дипломирани студенти, текстови на наставниот кадар и студентите итн.
Покра горенаведените активности студентите
на Институтот за семе ни студии ги следат активно семинарите и работилниците организирани од страна на професорите, ги следат
предавањата на гостите-предавачи од зем ата
и странство меѓу кои би ги издвоиле отворените часови со Беира Салифоска во рамките
на предметот Семе ството и инвалидноста на
кое лица со попреченост зборуваат за предизвиците на нивните семе ства. До сега, студентите организирале и учествувале на студент-

ња надвор од факултетот, посетувале настани
организирани од страна на другите институти,
со што се докажува дека интердисциплинарниот пристап на стекнување знаење овозможува синтеза на идеи и содржини од многу
дисциплини, а во исто време се осврнува на
индивидуалните разлики на студентите и помага да разви ат важни интерперсонални
вештини.
Според учеството и интересот ко студентите
го покажуваат за време на активностите и
настаните кои ги организира и спроведува
Институтот за семе ни студии, можеме да заклучиме дека приближувањето на образовниот
процес до секо дневниот живот го потикнува
вниманието на студентите, го стимулира нивниот личен разво и им овозможува активно
учество во одредена соци ална средина. Неформалното образование им овозможува на
студентите да го збогатат и имплементираат
своето знаење, но и да а разви ат сво ата зрелост, спонтаност и припадност. Токму поради
тоа,Институтот за семе ни студии ќе продолжи
да се развива во оваа насока и во иднина ќе
го развива дополнително ово важен сегмент
од образовниот процес на студентите.
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ХУМАНАТА СТРАНА НА ЛУЃЕТО
„Мото на животот: да се избрише секо а солза
од сечие око“, вели Махатма Ганди. Да се биде
хуман значи да се биде жив. Не е важно колку
сме заработиле, колку сме потрошиле, колку
сме уживале во парите кои ги имаме. Важноста на животот е на колку луѓе на кра от на денот сме им изнудиле насмевка и солзи од среќа. Колку луѓе со нашата добрина и емпати а
сме ги направиле среќни.
Многу луѓе не ги уживаат благодетите на животот. Некои немаат можности да им подарат
удобен и достоен живот на нивните на блиски, немаат посто ани примања, молат за трошка леб, бараат кров над глава. Но, за среќа посто ат луѓе кои ас ги нарекувам „луѓе со големи срца и развиена емпати а“, кои секогаш се
спремни на несебичен начин да помогнат и
да го споделат она што го имаат. За мене нема поголем предизвик од тоа да направиш
некого среќен на исправен начин. Нешто што
за нас е ситница, некому му изгледа како цел
свет да му се променил.
Па така, ние како Институт за семе ни студии
со главен фокус на семе ствата, нивните целини, промени, разво , имавме иде а да организираме хуманитарна акци а со ко а ќе помогнеме на некое загрозено семе ство. Нашата
иде а доби голема поддршка од деканот на
Филозофски факултет, проф. д-р Ратко Дуев и
секако од професорите и административниот
кадар при факултетот, нашите драги студенти
и Студентското собрание при Филозофскиот
факултет.
Првата хуманитарна акци а а организиравме
во 2017 година. Станува збор за самохрана
ма ка на три деца, кои биле изложени на семе но насилство, извршувано од страна на
нивниот татко, односно не зин сопруг. Беа собрани 9 пакета со прехрамбени продукти и
транспортирани од наша страна до не зиниот
привремен дом во Куманово. Во разговор со
ма ката таа нѝ ги сподели деталите од не зиниот тажен и мачен живот ко бил изложен

ПИШУВА: М-Р ИВАНА ДРАГОВИЌ
КООРДИНАТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА
СЕМЕЈНИ СТУДИИ

"Нешто што за нас е
ситница, некому му
изгледа како цел свет да
му се променил"
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на голема опасност. Неизмерна беше среќата
кога ги прими а донациите, а на многу насмевката и среќата на дечињата кои се израдуваа на благите продукти Нивната среќа, нивните насмевки и прегратките кои можеа да ги
споделат за тоа кратко време, е нешто што, за
жал, со зборови не може да се опише. Тоа е
чувство.
Втората хуманитарна акци а а спроведовме
во 2018 година. То период стапивме во контакт со таткото на четиричленото семе ство
кое се наоѓаше во многу лоша економска состо ба, кои живее а од ден за ден и без никакви
примања. То живее со сво ата сопруга и двете
малолетни деца во тешки услови. Целта на хуманитарната акци а беше да се соберат средства за лична хигиена и облека за целото семе ство, количка за малото детенце и играчки
и матери али за активности, додека храната
беше донирана од други организации. Таткото не бил во можност да на де работа за да
може да го прехранува своето семе ство. Бил
одбиван од секое место каде што барал работа. Солзите кои навираа додека го раскажуваше неговиот живот не нè остави рамнодушни.
Иако живее а во сиромашти а, не заборави а
да ни понудат да седнеме и на убав начин да
разговараме и да ни го поверат целиот живот.
Нивната скромност и добрина не се гледа
преку парите. Животот ги научил на тоа.
Третата хуманитарна акци а беше спроведена
во 2019 година на самохрана ма ка ко а живее
со сво от син ко има тешка форма на аутизам
и со не зината слепа ма ка. Поради состо бата
на не зиниот син таа не е во можност да работи, биде ќи то посто ано добива напади и се
самоповредува. Тоа се случи и за времето поминато таму. Тие живеат од донации и од пензи ата на ма ката ко а не е доволна за да може
да се покри ат секо дневните трошоци и лекарства кои мораат да ги примаат. Во оваа хуманитарна акци а се приклучи и Студентското
собрание на нашиот факултет, со што организираа хуманитарна забава и средствата беа
донирани ка ова семе ство.

Нашите хуманитарни акции секако ќе продолжат и во иднина. Во текот на годината, покра
ова организираме и базари од кои собраните
средства се донираат во институции или семе ства.
Моето прашање е- колку луѓе денес направи
да бидат среќни?
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П Р Е Д Л О Г
Ф И Л М . . .
NETFLIX

MARRIAGE STORY

HBO

MODERN FAMILY

FREESTYLE RELEASING

MOTHERHOOD
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П Р Е Д Л О Г
К Н И Г А . . .

АЛФРЕД АДЛЕР

ПСИХОЛОГИЈА НА ДЕТЕТО [ЃУРЃА]
Училиштето е еден експеримет, пробен испит ко
покажува како детето е подготвено за сво ата соци ална задача. Да биде добро подготвено значи
да се вклучи, но не само да им се приклучи на
другите, туку и да мисли и да се интересира за
нив. Училиштето не е почетокот на таквиот разво на личноста, биде ќи то почнува уште во семе ството.

СТАНИСЛАВ ПЕТКОВСКИ-САШО

ОРУЖЈАТА НА КРИТИЧКИОТ И
ЛЕКОТ НА НЕГУВАЧКИОТ РОДИТЕЛ
[ПАБЛИШЕР]
Користе ќи ги како моќни алатки, но и како смртоносни оруж а, негувачкиот и критичкиот родител
можат да го демотивираат, па дури и тра но да го
оштетат своето дете, или пак позитивно да го поттикнат неговиот разво , создава ќи на то начин
возрасен човек што ќе го има истот мислење за
себе какво што имале неговите родители.

VOX| 50

