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ДИГИТАЛНА ДРАМА: Разрешување на конфликти - задачи  

Група 1  

Задача бр. 1 

Сценарио: Во училиште од неодамна дојде нова ученичка. Таа е одлична по сите 

предмети, одлично зборува два странски јазика, се облекува поразлично, многу патува 

со родителите и пишува за училишниот дигитален весник. Пред две дена во училишниот 

весник е објавена нејзината репортажа од последното патување со нејзините родители. 

Пред сите во одделението, нејзината репортажа беше пофалена од наставничката по 

македонски јазик. Истата вечер на Facebook се појавија лавина на негативни коментари. 

Лавината ја покрена следниот пост/објава на една ученичка од одделението.  

Ваша задача е да осмислите содржина на постот/објавата кој ги покрена негативните 

коментари, а потоа да одберете улоги. Некои ученици да имаат улога на оние кои го 

распалуваат спорот/кавгата, а некои од членовите на групата да имаат улоги на оние кои 

го смируваат спорот/кавгата. Своите предлози запишете ги на лист за да можете 

подоцна да ги презентирате пред останатите ученици на работилницата.  

Задача бр. 2 

Откако сите групи ќе ги презентираат своите сценарија, секоја група треба да напише 

своја листа на правила како треба да се однесуваме на интернет за да избегнеме 

спор/кавга и насилство на интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Група 2 

Задача бр. 1 

Сценарио: Во училиште од неодамна дојде нова ученичка. Таа е одлична по сите 

предмети, одлично зборува два странски јазика, се облекува поразлично, многу патува 

со родителите и пишува за училишниот дигитален весник. Пред две дена во училишниот 

весник е објавена нејзината репортажа од последното патување со нејзините родители. 

Пред сите во одделението, нејзината репортажа беше пофалена од наставничката по 

македонски јазик. Истата вечер на Facebook се појавија лавина на негативни коментари. 

Лавината ја покрена следниот пост/објава на една ученичка од одделението.  

Ваша задача е да осмислите содржина на постот/објавата кој ги покрена негативните 

коментари, а потоа да одберете улоги. Некои ученици да имаат улога на оние кои го 

распалуваат спорот/кавгата, а некои од членовите на групата да имаат улоги на оние кои 

го смируваат спорот/кавгата. Своите предлози запишете ги на лист за да можете 

подоцна да ги презентирате пред останатите ученици на работилницата.  

Задача бр. 2 

Откако сите групи ќе ги презентираат своите сценарија, секоја група треба да напише 

своја листа на правила како треба да се однесуваме на интернет за да избегнеме 

спор/кавга и насилство на интернет. 
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Група 3 

Задача бр. 1 

Сценарио: Во училиште од неодамна дојде нова ученичка. Таа е одлична по сите 

предмети, одлично зборува два странски јазика, се облекува поразлично, многу патува 

со родителите и пишува за училишниот дигитален весник. Пред две дена во училишниот 

весник е објавена нејзината репортажа од последното патување со нејзините родители. 

Пред сите во одделението, нејзината репортажа беше пофалена од наставничката по 

македонски јазик. Истата вечер на Facebook се појавија лавина на негативни коментари. 

Лавината ја покрена следниот пост/објава на една ученичка од одделението.  

Ваша задача е да осмислите содржина на постот/објавата кој ги покрена негативните 

коментари, а потоа да одберете улоги. Некои ученици да имаат улога на оние кои го 

распалуваат спорот/кавгата, а некои од членовите на групата да имаат улоги на оние кои 

го смируваат спорот/кавгата. Своите предлози запишете ги на лист за да можете 

подоцна да ги презентирате пред останатите ученици на работилницата.  

Задача бр. 2 

Откако сите групи ќе ги презентираат своите сценарија, секоја група треба да напише 

своја листа на правила како треба да се однесуваме на интернет за да избегнеме 

спор/кавга и насилство на интернет. 
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Група 4 

Задача бр. 1 

Сценарио: Во училиште од неодамна дојде нова ученичка. Таа е одлична по сите 

предмети, одлично зборува два странски јазика, се облекува поразлично, многу патува 

со родителите и пишува за училишниот дигитален весник. Пред две дена во училишниот 

весник е објавена нејзината репортажа од последното патување со нејзините родители. 

Пред сите во одделението, нејзината репортажа беше пофалена од наставничката по 

македонски јазик. Истата вечер на Facebook се појавија лавина на негативни коментари. 

Лавината ја покрена следниот пост/објава на една ученичка од одделението.  

Ваша задача е да осмислите содржина на постот/објавата кој ги покрена негативните 

коментари, а потоа да одберете улоги. Некои ученици да имаат улога на оние кои го 

распалуваат спорот/кавгата, а некои од членовите на групата да имаат улоги на оние кои 

го смируваат спорот/кавгата. Своите предлози запишете ги на лист за да можете 

подоцна да ги презентирате пред останатите ученици на работилницата.  

Задача бр. 2 

Откако сите групи ќе ги презентираат своите сценарија, секоја група треба да напише 

своја листа на правила како треба да се однесуваме на интернет за да избегнеме 

спор/кавга и насилство на интернет. 

 

 


