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Циљеви 

Након завршетка ове фазе, ученици треба да: 
 

✓ буду свесни сопствених вредности и сопствених искустава, ставова и 

осећања у вези са питањем избеглица/миграција. 

✓ буду радознали и да теже томе да што више сазнају о овој теми. 

 

Садржај 

✓ Ученици посматрају и размишљају о сопственим вредностима и 

сопственим искуствима, осећањима и ставовима у вези са избеглицама и 

миграцијама. 

✓ Ученици откривају и артикулишу своја питања везана за тему 

избеглица/миграција. 

 

Методе 

 

Лично самоистраживање и модерирана размена међу ученицима вођена 

инспиративним питањима (у комбинацији са подстицајним стимулансима).

Позадина ове фазе: да бисмо могли активно да приступимо сусрету са 

(замишљеним или стварним) другим и другачијим, важно је постати 

свестан сопствених искустава, ставова и вредности. Самосвест је у овом 

смислу неопходна основа за отварање сопственог ума. 
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KОРАК #1 
 

Шта је важно и вредно за мој живот?  

 
Замолите ученике да направе „профил” о себи на основу следећих питања. Објасните 

својим ученицима колико је важно бити „свој” када одговарате на ова питања: не 

постоје тачни или погрешни, бољи или лошији одговори! (питања → свеска за 

ученике): 
 

✓ Да ли постоји посебно импресивна особа (можда чак и херој или хероина) 

у књигама, филмовима или серијама (или у стварном животу!) која ми је 

посебно важна? Зашто је или га волим (или чак: зашто се дивим њој или 

њему)? 

✓ Има ли нешто код других људи што ме посебно нервира? Шта ми то 

смета? 

✓ Постоји ли неки предмет у мојој соби или простору који ми је посебно 

важан? Зашто ми је то толико важно? 

✓ Шта би морало да се деси мени и мојој породици да напустимо домовину и 

побегнемо? 

✓ Да морам да бежим и живим у другој земљи – ко и шта би ми највише 

недостајало? 

 

Замолите ученике да се поделе у парове: 

 

Један ученик почиње и говори другом ученику шта му пада на памет о овим 

питањима. Други ученик слуша и затим даје повратну информацију да доврши 

реченицу: 

 

 

✓ Особа која дели оно што јој је важно може укратко да прокоментарише да ли се 

осећа схваћено и како би он или она описали оно што је за њу или њега важно и 

вредно. 

✓ Затим други ученик говори...

Из овога што си ми управо рекао/ла могу претпоставити шта је теби важно и вредно у твом 

животу. Својим речима изразио/ла бих то на овај начин: Теби је важно и вредно... 
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✓ Коначно, оба ученика могу разговарати о томе шта је за њих важно и 

вредно и у чему се могу разликовати. 
 

 
 Затим треба да објасните ученицима сврху овог задатка: 

 

 

Ако желим да остварим добар и конструктиван контакт са људима 

уопште, а посебно са онима којима не бих могао да приђем јер ми се 

чине другачијим или чак необичним (или заиста јесу), неопходно је да и 

сам знам и имам осећај за оно што је за мене важно и вредно. Само ако 

знам и ценим шта ми је заиста важно и вредно, могу да упознам друге 

без превише страха и да се сложим са другим људима о томе шта је 

важно за нас као заједницу. 
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KОРАК #2 
 

Моје вредности – твоје вредности: суочавање са различитошћу  

 

 

Замолите ученике да прво сами раде на следећим питањима (Питања → свеска 

зa ученике) 
 

✓ Чије се идеје о томе шта је важно и вредно у животу разликују од мојих? 

Наведите нека искуства која сте имали када сте срели некога са другачијим 

идејама од својих, а затим одаберите оно које посебно памтите. 

✓ О коме се радило у тој ситуацији? Која је била разлика између нас у 

погледу онога што је важно и вредно у животу? 

✓ Постоје ли неке моје вредности којих сам постао/ла свестан/на тек 

током тог састанка? (Можда се ради о вредностима које сам разумео/ла 

у кораку 1) 

✓ Да ли је у тој ситуацији било сукоба, да ли сам покушао/ла да 

убедим другу особу у свој став? Да ли сам променио став? 

✓ Која осећања сам имао/ла у тој ситуацији? 

✓ Шта мислим, како сам се носио/ла са ситуацијом? Шта ми је помогло? 

Шта би ми помогло? 
 

 

Замолите ученике да се поделе у мале групе (3-4) и један за другим испричају како 

су доживели ову ситуацију. 

 

Затим представник сваке групе треба у неколико реченица да каже шта је било 

посебно важно у њиховом дијалогу.  

 

Ако време дозвољава, ученици такође могу да изразе најважнији закључак свог 

дијалога на „креативан” начин, на пример кроз колаж (помоћу новина/часописа), 

сликањем једног или више симбола на флипчарт табли, онлајн, на белој табли, или 

изводећи кратак скеч. 
 

https://www.jrschange.org/hr/student-stage-one/#secondInk
https://www.jrschange.org/hr/student-stage-one/#secondInk
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 Кратка дискусија на часу о следећим питањима: 

 

✓ Каква осећања настају када се суочимо са разликама ове врсте? 

✓ Шта олакшава суочавање са таквим разликама (можда чак и 

сукобима), а шта отежава? 

 
За следећи курс може бити корисно да запишете кључне речи за оба 

питања на флипчарт табли и сачувате их. Постаје мало креативније и 

живописније када не само да запишете појединачне кључне речи већ 

и креирате облаке речи на мрежи или на белој табли. 

 

У зависности од тога колико времена имате, можете да решите оба следећа 

задатка (корак 3.1, корак 3.2) или само један од њих. У оба корака важно је 

сачувати питања прикупљена на крају задатка како би се могла користити у 

остатку курса.
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KORAK #3/1 
 

Моја искуства са избеглицама – и моја питања  
 

Замолите ученике да раде у групама (3-5 ученика) на следећа питања (Питања → 

свеска за ученике): 

✓ Где сам већ видео/јео, срео избеглице или друге мигранте – лично или (ако то до сада 

није био случај) путем медија/интернета?  

✓ Алтернативно питање за избеглице или мигранте у разреду: Где сам 

већ видео/јео, упознао људе из других средина/земља? 

✓ Кад помислим на тај/тај сусрет/(е): Каква су се питања појавила као резултат? О чему 

бих желео да сазнам више? 

✓ Ако би избеглица или мигрант (нпр. неко кога сам видео или срео) 

дошао у наш разред да разговара са нама, шта бисмо волели да њу 

или њега питамо? 
 

 

Замолите ученике да наведу питања која памте и сакупе их (модерацијске 

картице или слично), групишу их и сачувају за даљи развој! 

 

KOРАК #3/2 
 

КАДА СУБЈЕКАТ БЕГА ДОБИЈЕ ЛИЦЕ...  

 
Покажите ученицима један од следећих видео-записа. Као увод довољно је рећи да је реч o: 

 

✓ десетогодишњој Хиби из Сирије, која је морала да побегне и сада живи у 

Македонији  

✓ или о седамнаестогодишњем Филимону из Еритреје, који је морао да побегне и 

сада живи у Италијi

https://www.youtube.com/watch?v=7QVmXX62_H0
https://www.youtube.com/watch?v=3VWsMP9oyPg


7/8 

 

 

 

Одмах затим замолите ученике да сами за себе размисле о следећим питањима  

(Питања → свеска за ученике): 

✓ Која различита осећања Хиба/Филимон изражава? 

✓ Каква осећања сам имао гледајући видео? 

✓ Шта желим Хиби/Филимону? 

✓ Када бих могао/ла да разговарам са Хибом/Филимоном, шта бих волео/волела 

да је/га питам? 

✓ Које ми мисли и питања о прошлости и ситуацији Хибе/Филимона, 

као и о теми избеглиштва/миграција падају на памет? 

 
Замолите ученике да наведу: 

✓ своје жеље за Хибу, 

✓ питања о избеглиштву/миграцијама која су им пала на памет 

У овој фази може се десити да ученик изрази жеље или постави питања која 

су неприкладна, агресивна или непријатељска. У том случају је потребно 

ученика суочити са питањима попут: „Зашто тако мислите? Зашто се осећаш 

тако нелагодно? Како бисте се осећали да сте Хиба или Филимон?" 

 

 

Затим сакупите картице за модерирање или слично и групишите жеље и питања 

за Хибу/Филимона, па их сачувајте за даљи развој! 
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ПОЗИВ НА РАЗМИШЉАЊЕ  
 

Објасните задатак за размишљање ове фазе (Задатак за размишљање → свеска за 

ученике). До следеће фазе:  
 

Фотографишите предмет који представља или симболизује нешто 

што је вама посебно вредно и што не желите да изгубите. Слици 

приложите кратку реченицу појашњења. 

 

Забележите питање по избору на тему избеглиштва/миграција које је вама 

посебно занимљиво и на које бисте волели да имате одговоре. 
 

 

РЕЗИМЕ И ПРЕЛАЗ  

 

Замолите ученике да у неколико реченица објасне шта су научили у овој фази. 

Након што неки ученици нешто кажу, можете то сумирати својим речима 

(погледајте циљеве лекције изнад). 

 

Затим можете објаснити како ће се одвијати наредна фаза: Следећи пут ће се 

радити о прикупљању знања о избеглицама и миграцијама! 

 

ИДЕМО НА ЛЕКЦИЈУ 2! 


