
1/7 

 

 

 
 

 

 

Циљеви 

Након завршетка ове фазе, ученици би требало да: 
 

✓ не само буду у стању да прикупе информације и чињенично знање 

о избеглицама и миграцијама већ у одређеној мери да разумеју 

(укључујући и емоционално) ситуацију, искуства и жеље избеглица 

✓  буду подвргнути промени перспективе и стицању смислених 

знања 

 

 
Садржај 

✓ Носити се са искуствима и перспективама избеглица 

 

Методе 

Сусрет са избеглицама (у стварном сусрету и/или путем сведочанства) 

 

Прелаз из Фазе 2 

 

Подсетите ученике да су прошли пут истраживали информације, податке и чињенице о          

избеглицама и миграцијама. Овог пута ради се о откривању људи који стоје иза тих   

чињеница и бројки. То је оно што претвара информације у смислено знање.

Позадина ове фазе: образовање намењено промени људи и отварању њихових 

видика више je од способности критичке обраде информација, података и 

чињеница – колико год ова способност била важна! Образовању је такође 

потребна промена перспективе кроз сусрет који омогућава особи да буде 

емоционално покренута и да размишља о искуству тог сусрета. 
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Kорак #1 
 

Стварни сусрет  
 

 

Припрема вашег госта  

 
Када ваш CHANGE партнер и ви изаберете могућег партнера за дијалог, имајте на 

уму: 

✓  особа треба да се осећа пријатно да прича о сопственом искуству 

(укључујући стресна и болна искуства), о губитку и тузи, нади и 

жељама, а да се не оптерећује. Такође, треба бити у стању толерисати 

чињеницу да ученици можда нису увек осетљиви и пажљиви када 

формулишу своја питања и коментаре. 

✓ потребно је да особа неко време живи у вашој земљи да би могла да 

говори о (позитивним и негативним) искуствима прихватања и 

одбијања, о учешћу и искључености и сл. Наравно, избеглица која је 

тек недавно стигла у вашу земљу може да прича и о искуствима која 

су веома корисна за студенте. Међутим, они неће моћи да вам кажу 

много о томе како је живети у вашој земљи. 

✓  У идеалном случају, особа може разговарати са ученицима на вашем 

језику. У супротном, потребан је превод, који не може увек да пренесе 

суптилне нијансе, а и дуже траје. 

Веома је препоручљиво да испланирате стварни сусрет са избеглицом 

која живи у вашој земљи и може да прича о својим искуствима у земљи 

порекла, током изгнанства и у новој домовини. Да бисте пронашли и 

припремили таквог партнера за дијалог, обично морате да питате свог 

CHANGE партнера за подршку. ЈРС има контакте са избеглицама које су 

потенцијални партнери у дијалогу и имају потребно искуство и 

способност да припреме госта за састанак. 

Гост треба унапред да зна који ће проблеми бити на састанку и како ће се 

дијалог одвијати. Да бисте њему/њој (и свим учесницима) дали осећај 

сигурности, топло се препоручује да разговор прати и модерира неко ко 

познаје госта (обично ваш CHANGE партнер или друга особа која ради са 

ЈРС). Наравно, гост је потпуно слободан да каже само оно што жели. 
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✓ Шта ме је натерало да напустим своју земљу? 

✓ Кога и шта сам оставио/ла тамо - ко и шта ми највише недостаје? 

✓ Шта сам доживео/ла током избеглиштва?  

✓ Шта ме је оснажило на том тешком путу? 

✓ Које жеље и идеје сам имао/ла у вези са својим новим домом? 

✓ Како су ме примили у мојој новој домовини, шта сам добро запамтио/ла, 

шта ми је помогло, шта ми је било тешко? Постоје ли људи који су ми 

постали посебно важни ?  

✓ Који су ме сусрети дирнули и променили на мом путу? 

✓ Како данас доживљавам заједнички живот са грађанима свог новог дома? 

✓ Шта је важно и вредно за наш заједнички живот? 

✓ Чиме могу и чиме бих желео/ла да допринесем друштву у ком сада живим? 

✓ Које су моје наде и снови за будућност? 

✓ Постоји ли нешто што бих хтео/хтела да кажем ученицима или нешто 

што бих хтео/хтела да питам? 

✓ Која је најважнија промена која ми се догодила у животу? 
 

Припрема разреда  

 
Најбоље је припремити ученике на крају последње фазе (погледајте прелазак 

из фазе 2 у фазу 3). Објасните да ће гост причати о врло личним искуствима, 

од којих су нека била тешка и болна. Реците ученицима да могу да постављају 

питања гостима (и тиме покажу своје интересовање), али да то треба да раде с 

поштовањем. 

Требало би да замисле како би било причати о личним искуствима, осећањима, 

надама и жељама пред непознатом публиком. 
 

Увод и дијалог  

 
Када гост – у пратњи вашег CHANGE партнера – дође на ваш час, кратко их поздравите 

обоје. Партнер треба да представи партнера за дијалог без сугерисања шта ће он/она 

рећи. Замолите свог госта да исприча своју причу ученицима и замолите ученике да 

слушају без прекидања. Након увода, ученици могу постављати питања и разговарати са 

гостом. Ако је на крају овога гост поставио ученицима питање или рекао нешто што их је 

посебно изненадило, ученици би требало то да прокоментаришу.
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Размишљање  

 
На крају састанка ученици могу укратко рећи шта их је посебно импресионирало или 

гануло. Чему се надају у свом, као и у животу са другим људима? Ваш саговорник треба 

да има последњу реч: шта он/она „узима” из овог разговора? 
 

Можете користити следећи корак 2.1 и или 2.2 као алтернативу кораку 

1 ако није могуће уговорити лични састанак. Такође, можете 

користити корак 2.1 и/или 2.2 као додатак – у зависности од тога 

колико времена имате. 
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Корак #2/1 
 

Кад избеглице постану песници  
 

 

 

Ево два примера: 

✓ Слeм песник и бивши избеглица ЈЈ Бола. 

✓ Аминех, 13-годишња избеглица из Сирије, која је постала награђивана 

песникиња: 
 

 

Овде ћете пронаћи информације о песникињи и текст песме (Могло би помоћи 

да текст песме такође доставите у штампаном облику) 

 

Могли би бити и спотови песама избеглица у вашој земљи. Ово олакшава 

студентима да успоставе везу са сопственом земљом. 

 

Покажите ученицима одабрани видео и одмах их замолите да размисле о 

томе. Вежба за ученике: 

 

✓ Која су искуства и жеље изражени у песми? 

✓ Шта се мени посебно свидело и дирнуло ме? 

✓ Када бих могао/ла да разговарам са песником, шта бих питао/ла, о чему бих 

хтео/ла да сазнам више? 

✓ Када би ти песници живели са нама – која своја искуства, које способности  би 

нам они могли донети, на који начин би нас обогатили? 

✓ Када би био/ла присиљен/на да напустим свој тренутни дом од данас до сутра, 

шта би ми највише недостајало? Чему би се надао/ла од свог новог дома? 

Шта би мени било важно како бих тамо могао/ла добро да живим?  

✓ Алтернативно питање за избеглице или мигранте у разреду: Након што сам 

био/ла       присиљен/на да напустим свој дом, шта ми је највише недостајало?  

На интернету ћете наћи многа сведочења избеглица – посебно поезију – која 

су посебно погодна за разговор о осећањима и емпатији. 

https://www.youtube.com/watch?v=R3dgPtyQ3PI
https://vimeo.com/237486658
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✓ Шта очекујем од свог новог дома? Шта је мени важно како бих  овде могао/ла  

           добро да живим? 
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Након личне рефлексије, ученици могу да размењују идеје о овим питањима у 

малим групама или као разред. 

 

Корак #2/2 

Избеглице причају своју причу  
 

 

Ако не сматрате засходно да радите са поезијом, можете да покажете и видео у 

којем избеглица прича своју причу. На пример, ако нисте користили Хибин видео 

или Филимонов видео у Фази 1, можете га користити овде. 

 

 

 

Одмах потом питајте ученике да сами за себе размисле о следећим питањима, 

→ радни лист за ученике ): 

 

✓ Каква осећања изражавају Хиба/Филимон? 

✓ Шта ја осећам док гледам видео'-запис? 

✓ Какав позитивни допринос би избеглице попут Хибе/Филимона могле 

дати нашем друштву? Шта би им било потребно како би се оспособили за 

то да дају допринос? 

 
Можда постоје и видео-записи избеглица које живе у вашој земљи и причају 

своју причу. 

 

 

Ако изаберете опцију 2, овај корак би могао да прати и CHANGE партнера. 

Он/она може, на пример, да користи примере да објасни који аспекти ових 

сведочења постоје и међу избеглицама у вашој земљи.

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

Објасните задатак за размишљање за ову фазу (Задатак за размишљање → 
 

радни лист за ученике). До следеће фазе: 

 
Фотографишите симбол/предмет који представља вашу наду!  

 

Запишите три конкретне жеље које имате за људе своје нове домовине! 

 
 

 

Сажетак и прелаз  

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

 

Након што неки ученици нешто кажу о овом питању, можете то сажети сопственим 

речима. 

(Погледајте циљеве ове лекције изнад). 
 

Онда можете објаснити како ће тећи наредна фаза: Следећа фаза ће се 

односити на то шта треба да нас води ако желимо правду за избеглице и ако 

сви желимо да живимо заједно.  

 

ИДЕМО НА ФАЗУ 4 


