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Након што сте погледали видео са Чимамандом Адичи, 
разговарајте о следећим питањима: 

 

KOРAK #1.1 
МОЖДА ИМАМО ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ НЕГО ШТО 
МИСЛИМО? 

 

Да ли имам искуство да ме неко стави у кутију и мисли да нема ништа заједничко са 

мном? Како сам то доживео/ла и како сам се носио/ла са тим? 

 

Да ли сам икада ставио друге људе у кутију и помислио да су потпуно другачији од мене па немам ништа са 

њима? Ако је тако, како да се носим са тим? 
 

Да ли имам способност да откријем да друга особа не припада кутији у коју сам је ставио/ла и да имамо више 

заједничког него што сам мислио/ла? Како сам то открио/ла? 

 

 

KOРAK #1.2 
OПАСНОСТ ЈЕДНЕ ПРИЧЕ 

 
 

Да ли имам искуство да су ме други одредили на основу „једне приче”? 

 Aкo да, које су ме то приче одредиле? 
 

Како сам то доживео/ла и како сам се носио/ла са тим? 

 

 

Када размишљам о свом сопственом понашању према другим људима, да ли сам икада другу особу свео/ла на 

причу? 

 

Aкo да, како сам се носио/ла са тим? 
 

И: Шта ми помаже да отворим свој ум и постанем отворен/на и за другачије приче o другој особи? 
 

Након што сте погледали видео, одговорите на следећа питања: 
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KOРAK #2.1 
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈА И ПРЕДРАСУДЕ: КАКО СЕ СА ЊИМА НОСИТИ? 

 

 

Питања за представнике предрасуда: 

Како смо се ми осећали кад су они представљали предрасуду? 

Kaкo смо ми доживели реакције других? 

Која питања или аргументи су нас навели да размислимо или посумњамо у своју властиту тачку гледишта? 
 

 

 

Питања за противнике предрасуда: 

Kaкo смо ми доживели ову ситуацију и себе? 
 

Kojа су осећања представници предрасуда подстакли у нама ? 
 

Да ли смо били у могућности да се супротставимо предрасуди? 
 

Шта смо постигли? 
 

 

 

Питања за посматраче: 

Које су стратегије противници предрасуде користили, као и која средства да би противуречили 

представницима предрасуде и подстакли их на размишљање? 

 

Која су се осећања могла препознати међу учесницима? Како су се та осећања манифестовала?  
 

 

Каква осећања и реакције смо приметили код оних ученика који су бранили предрасуду и код оних 

ученика који су се противили предрасудама? Да ли смо приметили да су поступци једне стране можда 

утицали на осећања и реакције друге стране? 

 

Након игре улога, молимо размислите на пленарном скупу: 
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KOРAK #2.2 
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈА И ПРЕДРАСУДЕ: КАКО СЕ СА ЊИМА НОСИТИ? 

 

Шта можете учинити ако неко генерализује своје предрасуде? 
 

Могли бисмо од њега/ње тражити да објасни и оправда своје изјаве. Могли бисмо да тражимо пример: Како то 

знаш? Где си нашао ту информацију? Могли би га/је суочити са чињеницама које су у супротности са 

предрасудама. Ово, међутим, претпоставља да смо сами информисани и да је друга особа и даље отворена за 

свађе. Пошто ова отвореност није увек случај, није увек могуће убедити другу особу. Међутим, можете и треба 

да 'кажете не'. 

 

Шта можете учинити ако су предрасуде агресивно изражене, а другу 

особу доживљавате као моћну? 

Ово може створити страх. Стога бисте се могли удружити са другима, посебно у групним ситуацијама или у 

јавности. Међутим, агресија може произвести и контраагресију. Зато треба да останете што мирнији (нпр. без 

вике) и истовремено веома одлучно изложите свој став. 

 

Шта можете да урадите ако се предрасуде износе веома директно? 

Ово вас може довести у искушење да будете арогантни и омаловажавате или вређате другу особу (која вређа 

друге људе). Због тога се она осећа „чврсто” на својој позицији. Зато предрасуде треба да одбаците јасно и 

недвосмислено, без омаловажавања друге особе. 

 

Понекад предрасуде чине да се осећате као да су повређене ваше 
сопствене вредности (чак и ако се предрасуде или омаловажавање 
односе на друге људе). 

Зато вам помаже да знате шта вам је важно и вредно за одговарајућу и јасну реакцију. Што боље познајете 

сопствене вредности, то ћете боље моћи да се заузмете за њих! 

 

 

РАЗМИШЉАЊE 
Покушајте да прикажете ситуацију 

у којој ви или друга особа 

јасно доживљавате понашање које 

карактеришу предрасуде. То може 

бити стварна ситуација или чак 

цртеж. Фотографишите. 

 
 

 
Запишите три изјаве о себи које 

бисте одбацили јер вас не 

описују на одговарајући начин 

као конкретну особу или које 

вас не поштују као особу која 

јесте. 

Изазови и кључне стратегије за суочавање са предрасудама 


