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Овој проект е финансиран со поддршка од Европската комисија. 

Оваа публикација ги одразува само гледиштата на авторот и Комисијата не може да биде одговорна за 

каква било употреба што може да се направи на информациите содржани во неа. 
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Проектот “Младински амбасадори за неформално 

учење” 

 

Проектот “Младински амбасадори за неформално учење” е проект за 

градење на капацитети во која се вклучени 11 партнери од програмските земји и 

земјите од Западен Балкан, чија цел е да го промовира учеството во 

активностите за Неформално Образование и моќта за валидација и 

препознавање на компетенциите стекнати надвор од формалното образовно 

опкружување преку иновативна методологија. 

На 20 декември 2012 година, Советот 

на Европската Унија издаде препорака 

(2012/C 398/01) со која ги повика 

земјите-членки да развијат и да ги 

зајакнат начините за препознавање и 

потврдување на неформалното 

учење. Оттогаш, многу е направено во 

различни земји-членки, но таквата 

работа не оди по истиот пат кога 

станува збор за соседните земји од 

Западен Балкан 

Со нашиот проект, сакаме да го земеме 

предвид она што е направено досега во 

оваа област, да истражуваме за најдобри практики и успешни приказни и да се 

подготвиме да излеземе на терен за да ја зајакнеме важноста на неформалното 

учење. 

Во рамките на овие акции, сакаме да вклучиме младински невладини 

организации (одговорни за развој на активности на НФУ), јавни институции 

(одговорни за дизајнирање наменски политики), приватни деловни компании (со 

цел да го зголемат знаењето и препознавањето од страна на работодавците за 

компетенциите на НФУ) и, што е најважно, младите луѓе . 

Учесниците тргнаа на патување кое траеше 2 години за да ги запознаат веќе 

постоечките најдобри практики кои треба да се пренесат во нивната локална 

реалност, да ги знаат сите важни карактеристики на неформалното учење и 
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нивните практични примени, да соберат инспиративни успешни приказни, да 

развијат посветени алатки и методи, и да се обучат директно да работат на 

теренот. 

Следејќи ги препораките развиени во 5-от циклус на структурен дијалог, ова 

патување ги води да станат “Младински амбасадори за неформално учење”, 

делувајќи во нивната локална реалност, но исто така способни да работат 

транснационално преку создавање на специфична мрежа на младински 

амбасадори кои работат инсериски на одржлив начин. 

 

Програмата за млади Еразмус + 

Еразмус+ е програма на ЕУ за образование, обука, млади и спорт, клучни 

области кои ги поддржуваат граѓаните во нивните лични и професионални 

развои. 

Високото квалитетно, инклузивно образование и обука, како и информалното и 

неформалното учење, на крајот ги 

опремуваат младите луѓе и учесниците од 

сите возрасти со квалификациите и 

вештините потребни за нивното значајно 

учество во демократското општество, 

меѓукултурното разбирање и успешната 

транзиција на пазарот на трудот. 

Програмата е управувана од Европската 

Комисија преку нејзината Извршна 

агенција за образование, аудиовизуелна дејност и култура (Извршна 

агенција), која е одговорна за спроведување на централизираните акции на 

Еразмус +, како што е Градењето капацитети според кое се финансира овој 

проект.  

Програмата е посветена на неколку приоритети, како што се препознавање и 

валидација на вештини и квалификации, ширење на резултатите од проектот 

кои треба да се множат со чување на пристап со отворен пристап, меѓународна 

димензија на нејзините активности, задржување како важни средства 

мултијазичноста, вклученоста и правичноста и заштитата и безбедноста на 

учесниците. 

Програмата Еразмус +, како главни акции, поддржува мобилност на поединци, 

соработка за иновација и размена на добри практики и поддршка на 

реформи во политиките, и е посветена на голем број поединци и субјекти во 



          
 

6 
 

различни земји не само во ЕУ, туку и во нејзините соседни области и остатокот 

од светот. 

Поглавјето за млади на Еразмус + ги следи следните цели, кон кои се стреми и 

нашиот проект : 

• подобрување на нивото на клучните компетенции и вештини на младите 

луѓе, вклучително и оние со помалку можности, особено преку зголемени 

можности за мобилност за учење и преку зајакнати врски помеѓу 

младинското поле и пазарот на трудот;  

• поттикнување на подобрувања на квалитетот во младинската работа, 

особено преку зајакната соработка помеѓу организациите од областа на 

младите и/или други засегнати страни;  

• дополнување на реформите на политиките на локално, регионално и 

национално ниво;  

• подобрување на меѓународната димензија на младинските активности и 

капацитетот на младинските работници и организации во нивната поддршка 

за младите луѓе, особено преку промоција на мобилност и соработка помеѓу 

засегнатите страни од земјите од програмата и партнерите и меѓународните 

организации.  
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Партнерството на YAMNFL 

 
Конзорциумот на „Младински амбасадори на неформално учење“ е составен од 

11 партнери, невладини организации кои работат на полето на младинската 

работа, образованието и вработливоста, поставени во 11 различни земји во ЕУ, 

претпристапни земји и Западен Балкан. 

 

 

 

 

 

Координатор: 

LDA Мостар – Босна и Херцеговина  

Partners: 

• The Future Now Association  - Бугарија  

 

• Youth 4 Society - Албанија  

 

• Associazione TDM 2000 ODV – Италија 

 

• Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu - Турција 

 

• NGO Iuventa - Србија 

 

• Asocijacija za demokratski prosperitet (ZID) - Црна Гора 

 

• Center for Intercultural Dialogue – Северна Македонија 

 

• Kosovo Center of Diplomacy – Косово 

 

• United Society of Balkans - Грција 

 

• Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – Словенија 

https://www.ldamostar.org/
https://www.tfn-bg.com/#/en/
http://www.youth4society.org/
https://www.tdm2000.org/
http://www.turkonfed.org/en/
http://www.ngoiuventa.org/
http://www.zid.org.me/
http://www.cid.mk/
http://www.kcdkosova.com/
https://www.usbngo.gr/en
http://www.nevladnik.info/si/
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Прирачник за млади амбасадори 

Оваа публикација сака да обезбеди совети, идеи и практични алатки за младите кои 

сакаат да преземат и да дејствуваат во улогата на младински амбасадори на 

неформално учење. 

Прирачникот е еден од 

главните резултати на 

проектот, бидејќи претставува 

начин да се подготвиме да 

дејствуваме директно со 

младите луѓе за да ги 

инспирираме и да ги водиме 

во учеството во активности 

засновани на неформално 

учење, обезбедувајќи им 

информации за нивното 

вистинско влијание и како тие 

можат да добијат придобивки 

од нив, вклучително и 

социјално и формално признавање на компетенциите што можат да ги стекнат. 

Прирачникот содржи различни делови кои можат да бидат корисни, на различни 

начини, за да се подготви млада, мотивирана личност да биде подготвена да го 

преземе водството на посветените активности за едукација меѓу врсници користејќи 

методологија за неформално образование. 

Ова вклучува: 

• Детали за неформалното образование, неговото значење и концепти 

• Идеи, примери и ажурирања за препознавање на НФУ во различни земји и 

контексти 

• Потребни се средства, вредности и компетенции за да се биде добар младински 

амбасадор 

• Идеи за тоа како да се привлечат млади луѓе и кон кои целни групи да се насочат 

активностите 

• Идеи за можни активности за пренесување на концепти поврзани со НФЛ и 

неговото препознавање и валидација 

Овој прирачник треба да се смета како комплементарен на информациите содржани 

во пакетот публикации развиен во рамките на проектот „Младински амбасадори за 

неформално учење“, кој вклучува: 
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- “Истражување за препознавање и валидација на неформалното учење во 

европска унија, западен Балкан и Турција”, презентирајќи ја ситуацијата 

поврзана со оваа тема во 11-те земји каде се базирани партнерите на проектот; 

- “Каталог на инспиративни приказни за неформално образование”, собира 55 

приказни на млади луѓе кои успеале да најдат нови насоки за нивниот личен и 

професионален живот и кариера преку учество во активности за неформално 

образование.; 

- “Од препознавање и валидација до решавање на неформалното образование”, 

собир на предлози за спроведување на нови политики за НФО во различни земји. 

 

Неформално учење: што е тоа? 
 

Двата концепта Образование и учење се длабоко поврзани: додека првиот 

претставува процес на пренесување знаења, вештини и вредности преку различни 

алатки и средства, вториот претставува стекнување на такви компетенции за 

поединец или група. Имајќи го ова на ум, треба да направиме разлика: 

- Формалното образование е структуриран и стандардизиран систем за 

обезбедување учење на различни поединци и групи, генерално преку системот 

создаден од влада/институција; 

- Информалното учење е процес преку кој едно лице гради сопствени знаења, 

вештини и вредности од образовните влијанија и ресурси во сопствената 

средина и од секојдневното искуство. 

Наместо тоа, неформалното образование се однесува на планирани, 
структурирани програми и процеси на лично и социјално образование за млади 
луѓе дизајнирани да подобрат низа знаења, вештини, компетенции и ставови, 
надвор од формалната образовна програма. 

Неформалното образование е 
она што се случува на места 
како што се младински 
организации, спортски клубови 
или групи во заедницата каде 
што младите се среќаваат, на 
пример, да преземете проекти 
заедно, да играте игри, да 
разговарате, да одите на 
кампување, да правите музика 
и драма и да преземете други 
динамични, креативни 
активности во рамките на 
структурирана образовна 
програма. 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/CATALOGUE-ENG-4-web2.pdf
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/youth-ambassadors-of-non-formal-learning-en/
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Важни карактеристики на неформалното образование: 

• волонтерство 

• достапни за секого (идеално) 

• организиран процес со образовни цели 

• партиципативен 

• фокусирано на ученикот (организирано врз основа на потребите на 

учесниците) 

• за учење на животни вештини и активно граѓанство 

• гарантирање на безбеден простор за учење и изразување  

• врз основа на вклучување и на индивидуално и на групно учење со 

колективен пристап 

• холистички и процесно ориентиран 

• врз основа на искуство и акција 

• нехиерархиски 

• стимулирање на динамичен и креативен пристап 

• врз основа на самооценување 

Некои размислувања на младинските амбасадори и материјали на темата може 

да ги пронајдете на следниот линк : https://padlet.com/fgaviano/dp98t90f2nvysp45  

 

За што може да биде корисно Неформалното 

Образование? 

Неформалното образование ги изразува основните принципи кои треба да бидат во 

срцето на секое добро образование:  

✓ Нуди безбеден простор за учење нови вештини или информации. 

https://padlet.com/fgaviano/dp98t90f2nvysp45
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✓ Ги подобрува индивидуалните вештини и квалитетот на животот преку 
инспирација и мотивирање. 

✓ Ја стимулира креативноста и учеството со тоа што е инклузивен и 
партиципативен 

✓ Нуди ослободување од вообичаениот натпревар на формалното 
образование 

✓ Релевантен е за животот на ученикот и за потребите на општеството 

✓ Соодветно е на нивото на развој на ученикот, при што се воведуваат 
нови содржини и искуства кога ученикот е подготвен. Таа е насочена кон 
ученикот и е ориентирана доживотно 

✓ Тој е флексибилен во она што се учи и како се учи, и на потребите на 
различните ученици и флексибилен за различни стилови на учење. 

Програмите за 
неформално 
образование имаат 
потенцијал да бидат 
со исклучително 
висок квалитет, 
бидејќи можат 
полесно да одговорат 
на потребите на 
поединци и 
специфични групи во 
заедницата. 

Достигнувања до кои 
може да се дојде 
преку стекнати 
компетенции со 
неформално учење: 

- Дополнителни можности за вработување во различни области, земајќи ги 
во предвид разновидноста на собраните искуства, капацитетот за 
приспособување и размислување надвор од рамката, кои се вообичаени 
вештини стекнати преку НФЛ, и додатокот на разновидни образовни 
активности во кои учествува потенцијалниот вработен 

- Повеќе мотивација за следење дополнителни студии на тема: често НФУ 
нуди храна за мисли кои нè тераат да размислуваме и сакаме да знаеме 
повеќе за дадените теми, стимулирајќи ја волјата да продолжиме да бараме 
повеќе информации и да користиме други методологии за да ги зголемиме 
нашите специфични знаења и вештини 

- Кариерни опции за кои претходно не размислувавме, како за вработување, 
за градење сопствен бизнис или организација, социјални претпријатија, 
различни за профит или непрофитни активности 
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- Стекнување вештини кои се важни за животот и за личниот развој, како 
што се самодоверба, интеркултурна комуникација, капацитет за 
прилагодување, емпатија, инклузивен и одржлив начин на размислување, 
управување со времето и друго. 

Се на се, неформалното образование и неформалното учење претставуваат 
голема предност доколку се користат на комплементарен начин со нашите 
неформални искуства и добро структурираниот пат за формално образование. 

 

 

За признавање на неформално образование 

Едно од главните прашања што го попречува учеството на младите (и не само) во 

активностите за неформално учење, тоа е тешкотијата да се препознае нивниот 

напредок и достигнувања. 

За некои луѓе веднаш е јасно како учеството во неформалното образование може да 

биде поттик за нивниот личен и професионален живот, но некои други сè уште не 

можат да видат како методологијата каде следењето на постигнатите цели се 

заснова на самопроценка може да се користи за зголемување на способноста за 

вработување, со нивното знаење за одредени теми или за зголемување на 

сопствените лични задоволство.  

Поради оваа причина, им се потребни нивните подобрени компетенции (што значи и 

теоретско знаење, практични вештини и вредности и ставови) за да добијат 

соодветно признание. 

Во 2012 година, Советот на Европската унија издаде препорака до сите земји-

членки да воспостават национален систем за валидација на неформално и 

неформално учење врз основа на европските насоки за признавање. Покрај тоа, тој 

подвлече дека земјите-членки треба да ја подобрат меѓусебната врска помеѓу 

образованието, обуката и вработувањето и да градат мостови помеѓу формалното, 

неформалното и неформалното учење. Информации за насоките на ЕУ во однос на 

валидација и препознавање на неформално и неформално учење може да се најдат 

овде https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073.  

Денес, политиките и практиките за доживотно учење стануваат прогресивно се 

поразвиени во многу земји и станува се појасно дека вештините, знаењата и/или 

компетенциите можат да се стекнат и надвор од формалните образовни контексти. 

За ова, постои растечки порив и тековен процес да се земат предвид вештините, 

знаењата и/или компетенциите стекнати во неформалното и неформалното учење 

како потенцијален извор на неискористен човечки капитал и да се најдат начини да 

им се даде соодветна вредност. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073
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Овој процес навистина не треба да 
биде премногу формализиран: 
некои лесни пристапи за 
препознавање на неформалното и 
неформалното учење често се 
разгледуваат во системи на 
различни земји, како што се 
самооценување и/или 
портфолија на компетенции. 

Препознавањето на резултатите од 
неформалното и неформалното 
учење поттикна промена на 
фокусот од учење кон 
оценување, од инпути кон 
исходи. Дополнително, постигнат 
е значителен напредок во 
оценувањето на вештините, 
знаењата и/или компетенциите. 
Накратко, важно не е бројот на 

години, ниту каде и кога луѓето научиле, тукушто знаат или умеат да направат. 
Веројатно тоа наскоро ќе има влијание врз процедурите и методологиите за 
оценување во контекст на признавањето и на формалното учење. 

Меѓутоа, исто така е важно да се нагласи дека признавањето не оди само на 

политичко ниво, што значи да се има јасен закон кој дефинира како функционира 

НФО, како се потврдуваат неговите достигнувања во учењето и какви патишта можат 

да отворат овие компетенции. Тоа значи и добивање социјално признание, при што 

мнозинството луѓе ја разбираат нејзината јасна додадена вредност, работодавците 

го земаат предвид при оценувањето на потенцијалниот нов вработен и врсниците 

генерално ја оценуваат неговата улога на позитивен и корисен начин, наместо да 

размислуваат за губење време одземени од “посериозни работи”. 

Покрај тоа, релевантноста на НФУ не е ограничена на контекстот на доживотното 
учење. „Неговиот сегашен успех веројатно е поврзан со фактот што е претставен и 
како начин за подобрување на ефикасноста на пазарот на труд преку зголемување 
на мобилноста на работниците; видливоста на вештините, знаењата и 
компетенциите; можностите за имигрантите итн.“ (Верквин 2008, 143).  

Целосен приказ на моменталната ситуација во однос на правилата, процесите, 
законите и признавањето и потврдувањето на НФО и компетенциите стекнати во 
поставките за информално и неформално учење може да се најде во публикацијата 
Младински амбасадори на посветеното истражување “Истражување за 
препознавање и валидација на неформалното учење во европска унија, западен 
Балкан и Турција”. 

Можете да го најдете овде 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf  

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
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Да се биде младински амбасадор на НФУ: што 

значи тоа? 

Младински амбасадори на неформално образование се обучени млади (18-30 

години) кои можат да користат пристап од врсници за да го дадат своето искуство за 

да ги инспирираат другите млади луѓе и релевантните засегнати страни во давање 

повисоки кредити и подобро користење на искуствата од НФУ. 

Нивната крајна цел е да ја промовираат улогата на НФУ во развојот на 

компетенциите, почнувајќи од нивните вистински искуства на теренот, успешните 

приказни и посветените методи, како агенти на промени во нивната локална 

реалност и во нивната област на Европа. 

Да се биде младински амбасадор значи: 

• Да се на возраст меѓу 18 и 30 години за да бидат поблиску до младите на кои 

треба да се однесуваат 

• Собрано претходно искуство во учество во активности за неформално учење, 

на локално и/или меѓународно ниво 

• Подготвени и мотивирани за објаснување и споделување на сопствените 

лични приказни и како НФУ го промени нивниот живот, кариера, можности 

• Подготвени да претставуваат инспиративен модел за младите кои учествуваат 

во нивните активности 

• Поседување на збир на вештини и компетенции опишани во следното поглавје 

од овој прирачник или подготвеност да се работи на нивниот развој 

• Вмрежување со други младински амбасадори на локално и меѓународно ниво  
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 Покрај тоа, процесот да се 

подготвите да станете младински 

амбасадор на НФУ се состоеше од 

различни чекори: 

- Процесот на селекција ги 

проверува барањата и 

мотивацијата 

- Подготовка од експерт НВО во 

сопствената земја на живеење 

- Присуство на посебен тренинг 

курс за НФУ, неговото 

препознавање и вештини и 

компетенции за да се биде младински амбасадор 

 

- Job Shadowing во странство од 3 недели во друга младинска НВО која користи 

неформално образование 

- Учество на семинар за размена на добри практики и искуства поврзани со 

Засенчување на работни места и различни наоди 

- Проверка на постојните публикации поврзани со проектот, вклучувајќи го овој 

прирачник, Каталогот со инспиративни приказни, истражувањето за состојбата 

на уметноста на валидацијата на НФУ и документот за инспирација за креирање 

политики 

- Обезбедување информации на младите во локалната заедница преку локални 

виртуелни и физички инфо точки 

- Подготовка и испорака на 4 локални работилници во 4 различни заедници со 

учество на млади и релевантни чинители 

- Работа како лидер на групата за локални млади во меѓународна младинска 

размена 

 

Надлежности на младинскиот амбасадор 

 
Заедничкото разбирање е дека е невозможно да се постигне разновидност на 

знаења, вештини и вредности што треба да ги поседува и владее совршениот 

младински амбасадор на НФУ за да ја исполни својата мисија на одличен начин. 

Исто така, тешко е да се договориме за кратка листа на компетенции што треба 

да ја развие младинскиот амбасадор и да ги изостави другите. 

Затоа решивме да не правиме избор туку да ги нагласиме различните можни 

надлежности што нашите млади амбасадори ги наведоа за време на различните 

настани што ги одржавме. 
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Овде можете да го најдете: 

 

✓ Управување со времето 

✓ Силен мозок 

✓ Емпатија 

✓ Добро срце 

✓ Одржливост 

✓ Здрав начин на живот 

✓ Флексибилност 

✓ Хумор 

✓ Сигурност 

✓ Мултитаскинг 

✓ Снаодливост 

✓ Комуникација 

✓ Дигитални вештини 

✓ Медиумска писменост 

✓ Искреност 

✓ Право-напред 

✓ Трпение 

✓ Open Mind 

✓ Иновативност 

✓ Мотивација 

✓ Самодоверба 

✓ Одговорност 

✓ Лидерство 

✓ Управување со стресот 

✓ Управување со тимот 

✓ Визија 

✓ Инклузивен начин на размислување 

✓ Креативност 

✓ Решавање на конфликти 

✓ Знаење за НФУ (исто така во однос 

на регулативите, законите итн.) 

✓ Наметливост 

✓ Претприемачка компетентност 

✓ Инспирација 

✓ Планирање 

✓ Практичен начин на размислување

 

 

 

 

 

 

 

 

За да добиете инспирација за тоа како да ги развиете или изградите овие вештини, 

можете да ги проверите следните веб-локации: 

https://www.elearning.tdm2000international.org/  

https://www.coursera.org/  

https://www.linkedin.com/learning/  

https://www.mindtools.com/ 

https://www.elearning.tdm2000international.org/
https://www.coursera.org/
https://www.linkedin.com/learning/
https://www.mindtools.com/
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Идеи за акција – Како да привлечете млади луѓе? 

Една дискусија која траеше долго во текот на нашата подготовка беше токму тоа: 

како да се направи НФУ привлечна за младите луѓе и како да се натераат младите 

да учествуваат во неа и да ја разберат моќта на неформалното учење? 

Некои истакнаа дека е важно да се работи со оние на кои воопшто не им е привлечна 

за да се вклучат во оваа активност и сами да го остварат нејзиниот потенцијал. Од 

друга страна, прашањето останува, како да го добиеме овој прв контакт за повеќе 

луѓе да учествуваат во нашите активности? 

 

1) Посочувањето на важни аспекти на проектите и активностите во 
неформалното образование е фундаментално: 

 

• Споделување на лично искуство;  
• Учење преку правење; 
• Подобрување на личните вештини;  
• Работа во мултикултурна средина;  
• Безбеден простор што го имаме додека работиме во НФО; 
• Прифаќање; 
• Толеранција; 
• Инклузивна средина; 
• Никој не е заостанат; 
• меѓусебно почитување и разбирање; 
• Приспособување на индивидуалните потреби и начини на учење; 
• луѓе што се “Open minded”; 
• Можност да бидете свои без осудување. 

 
 

2) Користење интересни методи и активности за време на 
проекти/локални акции, исто така следење на веќе креирани и 
направени проекти и алатки 

 

• Создавање друштвени игри кои покриваат различни теми презентирани 
преку НФО, како што се меѓурелигиските игри на табла создадени за 
време на проектот за градење капацитети „Развивање на нови религиозни 
алатки“ - http://inter-religious-tools.com   

• Квизови како оние направени преку http://kahoot.it, анкети презентирани 
преку http://mentimeter.com и други онлајн веб-локации и платформи кои 
ви овозможуваат дигитална интеракција со учесниците и развивање на 
нивните дигитални компетенции. Многу примери може да се најдат овде 
http://y-o-l-o.org/tools/  

• Различни тестови и типови на квизови на личноста со цел да се вклучат и 
ангажираат младите. На пример, тест кој покажува каков волонтер сте вие, 
кој како краен резултат им покажува кој проект е за нив (размена на млади, 

http://inter-religious-tools.com/
http://kahoot.it/
http://mentimeter.com/
http://y-o-l-o.org/tools/
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курсеви за обука, семинари, job shadowing, Европски солидарен корпус 
“ESC”)Online campaigns, creation of different websites, from the project, 
Flashmob, street performances, theatre on the streets, dancing, sport, other 
creative, interesting and dynamic activities 

 
 

3) Одржување привлечна промоција и комуникација со младите 
 

• Промоција на социјалните медиуми (Facebook, Instagram, TikTok, 
Snapchat); 

• Создавање различни видео и фото материјали бидејќи текстовите не се 
толку интересни и привлечни, може да се користат само кратки описи кои 
не се подолги од две реченици; 

• видеа на YouTube, преноси во живо и информативни сесии; 
• Еразмус+ проекти филмови. Филмски вечери каде што луѓето кои 

претходно учествувале на настани и проекти на Еразмус + зборуваат за 
своето искуство и ги прикажуваат видеата создадени за време на нивната 
размена или курс за обука.  

• Отворени денови во места за формално образование за промовирање на 
активностите на НФО; преку директна комуникација со студентите во 
училиштата и универзитетите, да се работи со нив за креирање јавни 
настани за промоција на активности за неформално учење; 

• Помала употреба на летоци и покорисни промотивни материјали и гаџети 
како што се приврзоци за клучеви, книги, чанти, капи, чаши за 
повеќекратна употреба итн.; 

• Жива библиотека со луѓе кои претходно искусиле младинска размена, 
курсеви за обука, ESC или локални активности на НФО; 

• Приклучување кон локални иницијативи и поголеми фестивали како што 
се: Меѓународен фестивал во Солун (Helexpo), TIFF (Меѓународен 
филмски фестивал во Солун), EXIT (Музички фестивал во Нови Сад), 
музички фестивал Castle - Kolpa (словенечки музички фестивал), 
Меѓународна летна недела (сардиниски Интеркултурен фестивал), 
Пивофест Прилеп (Северномакедонски музички фестивал) и сите други 
музички, спортски или културни фестивали. Исто така, може да вреди да 
се создадат промотивни штандови во близина на стадионите кога се 
одржува спортски настан или за време на други големи настани како што 
се парадите на ГОРДОСТА или забавите за гледање на Евровизија за 
споделување на промотивни материјали. 
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Идеи за акција –  

Како да ја раскажете својата приказна? 

Со цел подобро да се разбере што е раскажување приказни и како да се биде 

ефективно со него, пред сe е важно да се разбере што е комуникација. 

Речникот Мериам Вебстер го дефинира како процес со кој информациите се 

разменуваат помеѓу поединци или групи преку заеднички систем на симболи, знаци 

или однесување. Вклучува најмалку две лица или групи на луѓе и може да биде или 

вербална, невербална и/или да се случи преку употреба на различни средства и 

алатки. 

Преку комуникација, испраќачот 

доставува одредена порака, која може да 

биде јасна во неговиот/нејзиниот ум, 

користејќи даден канал за да ја шифрира 

и да ја насочи кон примачот кој треба да 

ја декодира и да испрати повратна 

информација назад до оригиналниот 

испраќач за тоа како оваа порака била 

примена. Различниот „шум“ може да го 

наруши процесот на комуникација, а 

изборот на алатки, канали и начини кои 

се користат за комуникација може или да 

го олесни или да го отежне неговото кодирање и декодирање. 

10 Прави за јавни презентации 

1) Бидете кратки и до точка, не губете време на бесмислени концепти 

2) Поврзете се со публиката 

3) Вклучете ја публиката со прашања, вежби или други методи 

4) Користете графики, слики, видеа и други интересни визуелни содржини 

5) Соочете се со публиката и погледнете ги сите присутни 

6) Користете едноставен, разбирлив, а сепак добар и правилен јазик 

7) Внимавајте на говорот на телото и користете го продуктивно 

8) Имајте на ум јасна структура и користете ја во вашиот говор 

9) Запишете трага за вашата презентација и пробајте ја однапред, можеби со 

некој друг и побарајте повратна информација 

10)  Одете со текот и подгответе се да импровизирате. 
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Младинските амбасадори ќе мора да бидат подготвени да одржат работилници за 

неформално образование за да ги вклучат младите луѓе, но исто така, и што е 

најважно, да ја споделат со нив нивната лична приказна поврзана со НФУ и како тоа 

влијаело на нивните животи и кариери. 

 Во тој поглед, мораме да разјасниме што мислиме со раскажувањето 

(storytelling). Раскажувањето е уметност да се раскажуваат приказни со цел да 

вклучи една публика. 

Раскажувачот 

пренесува порака, 

информација и знаење, 

на забавен начин. 

Литературните техники 

и невербалниот јазик 

се дел од неговите 

алатки. 

Џо Ламберт, лидер во 

дигиталното 

раскажување приказни 

од САД, ги 

идентификува 

следните 7 златни 

правила за 

раскажување приказни: 

• Користете лична гледна точка: зборувањето во прво лице го намалува 

растојанието од публиката  

• Предложете интересни содржини: изненадувачка структура, стимулирање 

размислување и давање одговори кои не се премногу едноставни 

• Направете да се појават емоции: помага да се поправи меморијата и да се 

пренесе пораката што сакате да ја дадете 

• Направете економичност: со малку зборови можете да пренесете многу 

содржини 

• Користете ритам што е соодветен за нарацијата 

• Добро искористете го гласот: тонот и слично помагаат во раскажувањето 

• • Користете соодветна саундтрак: според гласот, музиката го наметнува 

наративот. 
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Заклучоци 

Да се биде младински амбасадор не е воопшто лесна задача. 

Кој ќе одлучи да тргне на ова патување, треба да има на ум дека патот е полн со 

предизвици, дека му треба многу подготовка и развој на вештини и знаење за себе 

за да се пренесат компетенциите и, што е најважно, мотивацијата, на другите млади 

луѓе преку врвно учење. 

Од друга страна, голема одговорност, но и голема награда е да можеш да ги 

направиш младите страсни за активностите за неформално учење, вклучувајќи ги во 

нешто што дефинитивно може да им го промени животот, како и солидна основа за 

градење на нивната кариера. 

Ова е всушност причината зошто е создаден концептот на целиот овој проект: да ги 

натера другите млади луѓе да се заљубат во овие концепти кои веќе за добро го 

променија животот на многумина од нас, правејќи не да станеме личности и 

професионалци кои сме денес. 

Со други зборови, најважното нешто што треба да го имате како младински 

амбасадор е само едно: Страста. 

Бидете страсни за она за што зборувате, за вашата приказна, за она што можете да 

го споделите со другите, за советите што можете да ги дадете, за неформалното 

образование и за неверојатната можност што ја имате да го раширите зборот, да ја 

споделите и да ја пренесете оваа страст на друго човечко суштество, менувајќи го 

неговиот/нејзиниот живот во процесот. 

Остатокот ќе дојде само по себе: засади го семето и гледај го како расте, и тоа ќе 

биде најдоброто признание што можеш да го добиеш. 
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Благодарност до сите што придонесоа за развојот на овој проект и 

особено на овој прирачник, на сите партнери, на сите учесници во 

различни делови од него, на сите младински амбасадори, на младите луѓе 

кои присуствуваа на нашите настани и на другите засегнати страни 

вклучени! 

Се гледаме некаде на патот 

 

“YOUTH AMBASSADORS OF NON FORMAL LEARNING” 

KA2 CAPACITY BUILDING PROJECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овој проект е финансиран со поддршка од Европската комисија. 

Оваа публикација ги одразува само гледиштата на авторот и Комисијата не може да биде одговорна за 

каква било употреба на информациите содржани во неа. 


