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Циљ овог приручника 

Овај приручник за наставнике намењен је да подржи извођење курса који је 

кључни део пројекта CHANGE. Приручник описује позадину, кораке, циљеве, 

садржај и методе курса како би помогао наставницима да предају курс на начин 

који одговара њиховом разумевању образовног дела пројекта CHANGE. 

Истовремено, овај приручник покушава да прати ваш постојећи стил наставе и 

захтеве постојећег наставног плана и програма. 

Ученици могу користити веб-странице пројекта за радни материјал 

структуриран према шест фаза курса. 

 
CHANGE кao позадина курса 

Курс описан у овом приручнику за наставнике део је пројекта CHANGE. 

Сврха овог пројекта је подршка младима да постану свесни сопствених ставова 

и вредности, да упражњавају критичко размишљање на тему 

избеглица/миграција, у разликовању чињеница и мишљења и у препознавању 

предрасуда, пропаганде и говора мржње. На овај начин ученици се 

оспособљавају да доносе сопствене свеобухватне судове. 

Ради се о промовисању отвореног ума који је свестан ограничења сопственог 

гледишта и отворен је за нова, шира гледишта – посебно кроз сусрете са 

тражиоцима азила, избеглицама и мигрантима. Отварање ума се не односи 

само на разум и знање већ и на јачање саосећања и емоционално постављање 

себе у положај других људи (посебно избеглица и миграната) и на тај начин 

добијање мотивације и посвећености активности. На основу курса описаног у 

овом приручнику, ученици се охрабрују и подржавају да се укључе у 

самоорганизоване активности и догађаје (које су осмислили ученици 

амбасадори), који ће довести до друштва у којем се омогућава и вреднује 

позитиван допринос миграната и где је различитост добродошла као 

обогаћивање. 

Циљ овог предмета је да допринесе остваривању циљева пројекта кроз 

подршку ученицима да постану свесни сопствених ставова и гледишта, да на 

критички и активан начин стекну знања о теми избеглица/миграција, да доживе 

сусрете са избеглицама и да открију полазишта за личне и заједничке 

активности. На овај начин курс олакшава образовни процес и доприноси 

стимулисању и јачању отвореног ума.
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Наш приступ образовању 
 

Курс се заснива на приступу образовању, који се може описати на следећи начин: 

Oбразовање... 

✓ је више од стицања чистог чињеничног знања (колико год то 

важно) 

✓ пружа оријентацију, даје способност доношења судова (такође вредносних 

судова) у сложеном свету 

✓ мотивационом снагом подржава развој ставова и вредности 

✓ омогућава учесницима да укључе своја осећања у доношење судова на 

одговарајући начин (критичко мишљење није процес без емоција – 

емоције могу да дају оријентацију, али могу и да одведу погрешним 

путем)  

✓ није чист једностран наставни процес, већ самообразовање које захтева 

подршку, пратњу и вођство других људи. 

    За образовање... 

✓ су потребне изненађујуће информације и искуства која продуктивно доводе у 

питање предрасуде, стереотипе, претходна (погрешна) знања и постојеће 

оријентације 

✓ су потребна широка стварна искуства и лично и колективно 

размишљање 

✓ су потребна „социјална” искуства стечена у међуљудским сусретима и 

уобичајена пракса 

 

Структура курса 

Курс је подељен у шест фаза (најмање 45 минута по фази). То је време потребно 

за постизање наведених циљева. У зависности од ситуације и захтева одељења, 

можете проширити курс тако да се, на пример, два школска часа могу користити 

за једну јединицу предмета. У етапама је неколико задатака. Ако време 

дозвољава, могуће је и препоручљиво користити све задатке или што више 

задатака. Ако време не дозвољава, можете, наравно, изабрати задатке. 
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Без обзира на то колико времена можете да уложите, важно је задржати 

редослед ових шест фаза док се оне и њихови задаци надограђују једни на 

друге. Наравно, различитим лекцијама и задацима можете дати различиту 

тежину складно вашим потребама.  

✓ ФАЗА 1 

Ученици постају свесни сопствених вредносних оријентација и искустава на 

тему избеглица и миграција, развијају релевантна питања и постају радознали 

и отворени за ову проблематику. 

 

✓ ФАЗА 2 

Ученици вежбају како да критички обрађују информације и како да стичу 

знања о проблему избеглица и миграција. 

 

✓ ФАЗА 3 

Даје могућност ученицима да се ставе у положај избеглица и тако стекну 

смислено знање и саосећање – кроз сведочења и, ако је могуће, стварни 

сусрет. 

 

✓ ФАЗА 4 

Ученици упознају релевантне нормативне принципе (нпр. људска права) и 

увежбавају доношење утемељених пресуда и њихово представљање у 

конфронтацији са другима. 

 

✓ ФАЗА 5 

Ученици уче како да се носе са предрасудама, девалвацијом и 

дискриминацијом и развијају стратегије за сузбијање дискриминације и 

говора мржње. 

 

 

✓ ФАЗА 6 

Односи се на препознавање сопствених могућности и реалних полазишта за 

личну и заједничку делатност. 

 

 

СТРУКТУРА ФАЗА 

 

Свака фаза се састоји од неколико корака који се надовезују један на други. На 

почетку или на крају сваке фазе наћи ћете пасус који објашњава прелазак из 

претходне фазе и задатак за размишљање на крају сваке лекције.
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Мисаони задатак за ученике увек предлаже два различита елемента: 

 

фотографисати прикладан предмет, симбол или чак цртеж који је ученик направио;  

забележити кратак одговор на одређено питање 

 

Било би веома корисно када би ученици могли да документују и једно и друго 

(фотографије и белешке) у онлајн „дневник” за себе. Дневник може бити онлајн, али 

такође можете изабрати да ученици користе физичку свеску или дневник. На 

последњој лекцији поново се води рачуна о садржају овог дневника 

 

Припрема курса 

Ситуација у вашем разред 
 

 

Курс се бави конструктивним управљањем различитости у различитим перспективама 

и има за циљ да подстакне отвореност према претпостављеној или стварној 

различитости. 

 

Стога, издвојте мало времена како бисте проценили ситуацију у свом разреду: 

 
✓ Који је тренутни састав вашег разреда с обзиром на друштвене, 

етичке и културолошке карактеристике ученика? 

 

✓ Јесу ли постојали или постоје сукоби повезани са тим разликама? 

 

Процените квалитет и интензитет тих сукоба (ако их има): 
 
 
✓ Можда би било корисно консултовати се са школском управом о томе да ли се 

курс може одржати и каква је спољна подршка потребна за припрему. Да ли су 

сукоби толико озбиљни да не дозвољавају да се отворено решавају питања 

разноликости/миграција? Ако погледате циљеве овог курса: Да ли сумњате у то 

да се ученици због постојећих сукоба и не отварају и уопште се не ангажују у 

отвореном разговору? Или је могуће да буду укључени, али постојећи сукоби могу 

појачати и довести до ситуације у којој ученици повређују себе или друге? Ако је 

тако, нема смисла изводити курс јер то не води ка отварању ума и може повредити 
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људе. У овом случају потребно је решити постојеће сукобе признатим методама 

управљања конфликтима и, ако је потребно, омогућити стручну подршку како би 

се дошло до отвореног разговора. Можда би било корисно консултовати се са 

школском управом о томе да ли се курс може одржати и каква је спољна подршка 

потребна за припрему. 

✓ Или су сукоби такви да би могли бити прилика за жив разговор о поменутим 

темама? У овом случају, тензије и сукоби нам чак могу помоћи да боље разумемо 

себе и друге и отворимо свој ум.  

 

 

Да ли у вашем разреду има избеглица или других ученика са 

историјом миграције? Молимо вас да процените своју тренутну 

ситуацију: 

 

✓ Да ли се у вашем разреду може отворено и живо расправљати о питањима и 

искуствима у вези са темом прогона и миграција а да се ученици не осећају 

узнемирено, уплашено или обезвређено? Посебно: да ли знате, да ли у вашем 

разреду има трауматизованих ученика? Многе избеглице су доживеле трауме 

везане за рат, прогон или бекство, које могу утицати на њихово ментално и 

физичко здравље дуго након тих догађаја. Уколико знате или сумњате да у 

вашем разреду има трауматизованих ученика, курс се може реализовати само 

након консултација са стручњацима за трауму (нпр. школским психолозима са 

искуством у раду са траумом). Не устручавајте се да тражите стручну и, ако је 

потребно, спољну подршку. Ваш CHANGE партнер може вам помоћи да 

пронађете подршку. Ако постоји ризик да трауматизовани ученици буду у 

опасности, курс се не може одржати. Курс није могуће изводити уз искључење 

предметних студената. Ако сте уверени (у консултацији са стручњацима за 

трауму) да су студенти са стресним и трауматским искуствима способни да 

учествују у курсу, његово пажљиво спровођење може допринети исцељујућој 

атмосфери. 
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Ваша лична позадина и почетна ситуација 

Један од циљева курса је да помогне ученицима да стекну чињенично знање о 

ситуацији избеглица и миграната. Као наставник, не морате да будете стручњак 

за ту тему и не морате нужно да имате много знања. Међутим, важно је бити 

свестан могућих ограничења сопственог знања и препознати када је потребно 

активно тражити информације. У ту сврху саставили смо речник најважнијих 

појмова и списак извора информација. Такође, може бити корисно ако тражите 

спољну подршку. Ваш CHANGE партнер има знање и искуство у овој области и 

може одговорити на многа ваша отворена питања. Ако је потребно, ваш 

CHANGE партнер може вам понудити припремну обуку на ту тему. Не оклевајте 

да искористите ово знање! 

Курс се посебно односи на то да постанете свесни сопствених искустава и (не 

увек свесних) ставова према избеглицама, мигрантима и различитостима и да 

њима управљате на конструктиван начин. 

Чак и ако наставник треба методички да води и модерира размену између 

ученика и да у мањој мери доноси сопствена искуства и ставове, важно је да их 

буде свестан. Зато треба да покушате да постанете свесни сопствених 

искустава, ставова и осећања везаних за ову тему. 

✓ Ако имате сопствена искуства са избеглицама или миграцијама: које од 

ових искустава би могло бити корисно да подстакне ученике на дијалог 

на тему избеглица/миграција, као и да се припреме и размисле о 

планираном састанку са избеглицама/мигрантима? 

✓ Сваки наставник који треба да води курс који се бави предрасудама и 

стереотипима неопходно је да постане осетљив на сопствене ставове ове 

врсте. Поента није у томе да их се „отарасимо”, већ да будемо осетљиви 

на њих и да постанемо свесни сопствених „слепих тачака” и ограничења 

сопственог гледишта. 

 

ЗА СОПСТВЕНУ ПРИПРЕМУ МОГЛО БИ БИТИ КОРИСНО ДА СЕ БОЉЕ 

УПОЗНАТЕ УЗ МАЛО ВЕЖБЕ. АКО ВАМ ЈЕ ОВАЈ ВИДЕО БИО КОРИСТАН, 

МОЖДА ЋЕТЕ ГА УПОТРЕБИТИ И НА КУРСУ! (НА ПРИМЕР, У ФАЗИ 5, 

КОРАК 1.2) 

"Опасност једне приче" / "The danger of a single story" 

Иако је Чимаманда Адичи, списатељица из Нигерије, дошла у САД као студент, а не 
као избеглица, ипак је морала да доживи да се „фиксира” у одређену слику или 
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одређену причу („једна прича“). У говору описује како је ово фиксирање и редукцију 
доживела као ускраћивање признања, као употребу силе, па чак и као крађу њеног 
достојанства. 

Погледајте ted-talk  у којем она говори о опасности једне приче:  
 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story
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 Размислите о говору користећи следећа питања: 

 

Свођење на једну причу "краде нам достојанство", рекла је Адичијева. Да ли, по 

вашем мишљењу, заиста постоји повреда достојанства и ако постоји, у ком 

смислу? 

 

Да ли имате лично искуство да вас други дефинишу на основу једне приче? 

Ако је ваш одговор потврдан, о којој причи се радило? Како сте то доживели и 

како сте се носили са тим? 

 

Када размишљате о сопственим поступцима према другим људима: да ли 

имате тенденцију да другу особу сведете на једну причу? Ако имате, које групе 

посебно сводите на једну причу? Како се носите са овом тенденцијом? И: шта 

вам помаже да отворите свој ум и постанете отворени за друге, другачије 

приче о другој особи? 

 

На основу ове саморефлексије требало би да будете у доброј позицији да 

осмислите курс. Ако је потребно, може бити од помоћи да потражите подршку 

– посебно од вашег CHANGE партнера. 

 

 

 
 

ИДЕМО НА ФАЗУ 1 


