
Во рамки на проектот за одбележување на Денот за светското културно наследство 18
Април, на 26.03.2021 година, успешно се одржа  втората онлајн работилница,во која
учествуваа ученици од ООУ Лазо Трповски“, ООУ „Тефејјуз“, ООУ „Лирија“ и ООУ „26 Јули“.

Вклучувањето на младите во културниот настан со сите негови елементи претставува
основа за негување на културните вредности.

Целта на оваа работилница беше негување на љубовта кон културното наследство,
традицијата и обичаите на различни етникуми во Македонија, како и стекнување на
придобивки од заедничкото живеење во мултикултурното општество, кое се залага за
признавање на етничката и културната разноликост.
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Културното наследство е голема инспирација за творење, преку културните
различности. Треба да го чуваме и негуваме  минатото, за да ја предодредиме иднината.
Мултикултурализмот  е богатство за општеството. Ова би требало да ги доведе учениците до
знаење за културните различности меѓу луѓето и надминување на стереотипите за правење
разлики.
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Учениците на работилницата се запознаваа со традициите и обичаите на различни
етникуми во нашата земја. Имаше особен интерес за одбележување на културните вредности,
преку разновидни презентации и видео содржини, разменувајќи мислење, идеи, кои водат до
унапредување на вредностите на заедничкото живеење во мултикултурно и мултиетничко
општество.

На крај донесоа заеднички заклучоци дека почитувањето и негувањето на меѓусебните
сличности и разлики на различни етникуми се услов за создавање на успешен соживот.
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Носител и организатор на проектот за одбележување на денот на светското културно
наследство е ООУ „Лазо Трповски“. Голема благодарност за огромната поддршка на
директорката Соња Јовановска, воуспешното спроведување и реализација на досегашните
активности и работилници.

Упатуваме голема пофалба до учениците од ООУ„Лазо Трповски“, ООУ „Тефејјуз“, ООУ
„26 Јули“, ООУ „Лирија“, кои под менторство на професорите Кузман Марковски, Сања
Трајкоска, Милица Патраклиева, Сунај Копач, Блерим Јакупи, Васка Китановска Велковска
изработија прекрасни трудови за културното наследство на Македонија. Овие работилници
беа голем мотив за нивно учество во понатамошните активности во рамки на проектот, со
единствена порака да се развива чувство на толеранција и почитување на разликите како
услов луѓето да живеат едни со други.

Автор и координатор на проектот

д-р Милица Патраклиева


