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ЦИЉЕВИ 

Након завршетка ове фазе, ученици треба да: 
 

✓ буду у стању да активно стичу знања о теми избеглица и миграција, 

✓ буду обучени за процену извора и критичко истраживање информација. 

 

Садржај 

✓ Основне информације и чињенице, узроци бекства, ситуација 

избеглица у земљи одредишта. 

✓ Упознавање нових и можда изненађујућих чињеница о избеглицама и 

миграцијама. 

Методе 

Истраживање информација. 

 

Вежбе за разликовање знања/мишљења, поуздане информације/лажне вести и 

препознавање недопустивих генерализација и поједностављивања. 

 

Прелаз из Фазе 1:  

 

Подсетите ученике да су у првој фази прикупљали питања на тему 

избеглица/миграција. Данас је нагласак на томе где и како прикупити свеобухватне 

информације о таквим стварима.

Позадина ове фазе: образовање је такође увек активан процес самообразовања 

– мислећи да се смислено знање не може стећи само пасивно. Да би ученици 

стекли знања која су важна за њих, за њихово деловање и њихов живот, они морају 

активно да их стичу. На овај начин вежбају и своју способност да користе медије 

и критички обрађују информације. 
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KОРАК #1 
 

Истражујемо сложену тему  

 
Формирајте 4 или 6 група (до 6 особа; у зависности од величине вашег 

разреда). Групе 1 до 2 (или 1-3) добијају „Истраживачки задатак 1“; групе 4-5 

(или 4-6) добијају „Истраживачки задатак 2”. (Истраживачки задаци → свеска за 

ученике). 
 

Замолите групе да покушају да одговоре на питања садржана у њиховом 

истраживачком задатку кроз заједничко онлајн истраживање и да припреме 

презентацију (флипчарт, Power Point презентацију, итд.) са својим закључцима. 

У зависности од ваше процене нивоа знања и способности у вашем одељењу, 

ученицима можете дати мање или више смерница. У ту сврху можете користити листу 

извора информација коју смо саставили за вас. Можете их допунити изворима 

информација из ваше земље, на пример, сајтовима надлежних органа, невладиних 

организација и медија. С обзиром на то да ученици такође треба да увежбају 

разликовање између „озбиљних” и „проблематичних” извора, можете им дати и 

референце на организације и медије које сматрате „озбиљним”, али и на оне које 

сматрате „проблематичним”, на пример зато што имају тенденцију да праве 

неприкладне генерализације и лажне вести. То могу бити, на пример, таблоидни 

медији или жута штампа, који су познати по поједностављењима или лажним вестима, 

или веб-сајтови организација за које се зна да су против миграција. 

 

Истраживачки задатак   

➢ Ко је заправо избеглица? Који други облици миграције постоје? 

➢ Колико је људи 2018. године било расељено широм света? 

➢ Које земље у свету примају највише избеглица? 

➢ Колико је људи 2018. године побегло у Европску унију? 

➢ Колико је људи у 2018. години побегло у нашу земљу? 

➢ Колико њих оде даље у неку другу земљу? 

➢ Из којих земаља долазе избеглице које у нашој земљи траже уточиште? 

➢ Зашто су људи бежали у нашу земљу? Који су главни разлози њиховог тражења 

Напомињемо да је фокус истраживања на избеглицама (а не на другим 

облицима миграције). Погледајте и листу најважнијих појмова. 
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уточишта?    

 

➢ Шта мора да се деси да избеглица поново напусти нашу земљу?
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Истраживачки задатак 2  

➢ Шта избеглице смеју, а шта не смеју да раде код нас? Шта су дужни да ураде? 

Наведите најважнија права, одговорности и забране! 

➢ Какав смештај имају избеглице у нашој земљи? 

➢ Какав приступ имају образовању (нарочито школама) и тржишту рада? 

 

 

 Свака група презентује резултате на часу (питање → свеска за ученике): 
 

➢ Које одговоре смо нашли где? 

➢ Ако бисмо пронашли различите одговоре на иста питања, како се они 

разликују? На нивоу података и чињеница; на нивоу тона и намере текста? 

➢ У којим тачкама смо несигурни и где имамо отворена питања? 

➢ Како можемо веровати ономе што нам је речено и како можемо утврдити да ли 

су представљене информације поуздане или не? 

➢ Да ли смо стекли увиде који су нас изненадили или изнервирали? 

➢ Која осећања се јављају када перципирамо ове различите информације? 
 

➢ Постоје ли различити одговори на иста питања? Шта би могао бити разлог за 

ово? 

 

За ову лекцију би могло бити од помоћи ако имате подршку CHANGE 

партнера. На пример, овај стручњак може да коментарише презентације 

„истраживачких задатака” и допуни информације ако нешто остане 

отворено. 

 
Такође, он или она би такође могли да допринесу (у зависности од тога 

колико времена имате).

Ако су у Фази 1 прикупљена питања која нису обухваћена овим истраживачким 

задацима, можете их додати према истраживачким задацима. 

 
 



KORAK #5 
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ПИТАЈМО СТРУЧЊАКА  

Да бисте о избегличкој ситуацији сазнали више од самих чињеница и бројки, 

стручњак објашњава како избеглице живе у овој земљи, шта им је потребно, 

шта желе – и шта би могле да донесу друштву своје нове домовине. 

Подстицај треба да буде што живописнији (са сликама и сведочењима). 
 

 

Питања ученика. 

 
 

 

 

➢ Шта је за нас било ново и можда изненађујуће? 

➢ По чему се мишљење стручњака разликује и слаже са другим ставовима 

које смо открили? 

 

 

Преглед: 

(Основа: Ученици треба да схвате да постоје разлике не само у чињеницама 

које неко помиње већ и у вредностима и ставовима које та особа заступа и 

који чине основу за његово/њено представљање чињеница). 



KОРАК #6 
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Глобални трендови у пет минута  

Покажите ученицима следећи петоминутни видео (УНХЦР-ови глобални 

трендови о присилној расељености) који приказује главне догађаје у вези са 

питањем избеглица. Предност видео-снимка је да понови неке од 

информација о којима се говори у овој лекцији (на глобалном нивоу) и да 

истовремено „даје лице” подацима и чињеницама чинећи их живописнијим. 

 

Ако је потребно, може уследити кратка дискусија са питањима и 

коментарима. Видео такође може да закључи Фазу 2 без дискусије. 
 

 

Позив на размишљање  

 
Објасните задатак за размишљање у овој фази (Задатак за размишљање → 

 

Свеска за ученике). До следеће фазе: 

 
 

Фотографишите објекат или сцену која представља изненађујући увид 

из ове фазе. Приложите наслов слици. 

Запишите одговор на питање: Шта бисте желели да питате избеглицу која 

живи у вашој земљи? 

Алтернативно питање за избеглице: Шта бих желео да ме питају? 
 

 

РЕЗИМЕ И ПРЕЛАЗ  

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

фази. Након што неки ученици кажу нешто о овом питању, можете то 

сумирати својим речима (погледајте циљеве лекције изнад). 

https://www.youtube.com/watch?v=ax5f9KsGfv8
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Тада можете објаснити како ће тећи наредна фаза. Следећа фаза ће се 

бавити интензивнијим суочавањем са ситуацијом и искуствима 

избеглица. Пошто су за следећу фазу могуће различите активности, 

такође можете назначити која ће то бити активност. 

 

Посебно важно: Ако желите да омогућите сусрет са правом избеглицом у следећој 

фази, потребно је да за то припремите ученике. Објасните да ће гост причати о 

врло личним искуствима, од којих су нека била тешка и болна. Реците ученицима 

да, наравно, могу да постављају питања гостима (и тиме покажу своје 

интересовање), али то треба да раде с поштовањем. Требало би да замисле како би 

било причати о личним искуствима, осећањима, надама и жељама пред 

непознатима. 

 

ИДЕМО НА ФАЗУ 3 
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Речник најважнијих појмова 

Када говоримо о избеглицама и миграцијама, важно је разјаснити наизглед 

очигледне појмове и правилно их користити како би се избегли неспоразуми. 

 

✓ Мигранти напуштају своје домовине да би живели и радили негде другде, 

било привремено или стално. Разлози за миграцију могу бити веома 

различити и мање-више добровољни. 

✓ Избеглица је особа коју су други људи или околности присилиле да напусти 

свој дом. 

✓ Избеглице у правном смислу и према Конвенцији о статусу избеглица, 

познатој и као Конвенција о избеглицама из 1951. године, јесу лица која 

су прогоњена због „расе, вере, националности, припадности одређеној 

друштвеној групи или политичком мишљењу“. Ако људи побегну унутар 

своје земље и не пређу међународно признату границу, они се називају 

интерно расељеним лицима. 

✓ Избеглице у ширем смислу су људи који су протерани из својих домова 

услед рата или елементарних непогода. Све избеглице, у ширем смислу те 

речи, су принуђене да напусте своје домове – немају избора. 

 

Није увек могуће јасно и недвосмислено направити разлику између 

„добровољне” миграције и „присилне” миграције. Понекад се људи називају 

„економским избеглицама“ да би довели у питање право на помоћ. У многим 

случајевима, међутим, економски проблеми су толико велики (неухрањеност, 

недостатак здравствене заштите, итд.) да угрожавају здравље и животе људи и 

могу их приморати да напусте своје домове. 

 

 
Ако тражите све прецизније дефиниције, интерактивни појмовник Европске мреже 

за миграције може бити од помоћи и доступан је на неколико језика. 

 

Пошто постоје и важне дефиниције и одредбе специфичне за сваку земљу, 

можете затражити информације од свог националног CHANGE партнера.
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 Корисни извори информација 

 

На овим веб-страницама наћи ћете основне информације, бројке, податке и 

чињенице о избеглицама и миграцијама. 

 

Интернет странице Jesuit Refugee Service  

https://jrs.net 

✓ JRS Evropa  

https://jrseurope.org 

✓ JRS Srbija  

https://jrs.rs/ 

 

Друге интернет странице међународних и eвропских организација  

✓ UNHRC  

https://www.unhcr.org/ 

✓ Sea Watch  

https://www.sea-watch.org/en 

✓ Border Violence Monitoring Network  

https://www.borderviolence.eu 

✓ Europsko vijeće o izbjeglicama i prognanima (ECRE)  

https://www.ecre.org/ 

✓ Međunarodna katolička komisija za migracije  

https://www.icmc.net/ 

✓ Odeljenje za izbeglice i migracije  

https://migrants-refugees.va 

https://picum.org/ 

✓ Amnesty International  

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and- 

migrants/ 
 

 

✓ JRS International 

✓ Platforma za međunarodnu saradnju o migrantima bez dokumenata 

(PICUM) 

https://jrs.net/
https://jrseurope.org/
https://jrs.rs/
https://www.unhcr.org/hr
http://www.sea-watch.org/en
http://www.sea-watch.org/en
https://www.borderviolence.eu/
https://www.ecre.org/
https://www.ecre.org/
https://www.icmc.net/
https://www.icmc.net/
https://migrants-refugees.va/
https://picum.org/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://jrs.net/
https://picum.org/
https://picum.org/

