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Циљеви 

Након завршетка ове фазе, ученици би требало да: 
 

✓ буду у стању да доносе свеобухватне вредносне судове (у вези са 

овим питањем) и дискутују о њима и заступају их у конфронтацији 

са другим мишљењима 

 

Садржај 

✓ Етички принципи и критеријуми, посебно људска права 

✓ Лична и емпатичка промена перспективе 

✓ Формирање сопствених судова и дискусије о сопственом ставу 

 
 

Методе 

✓ Промена перспективе 

✓ Вежбе за повезивање општих етичких принципа са темом и њихово 

конкретизовање. 

✓ Вежбе за изношење, правдање и дискутовање о сопственом ставу и расуђивању 

 

Прелаз из Фазе 3: 

Подсетите ученике да су прошли пут имали састанак са гостом на ком су сазнали више о 

искуствима и ситуацији избеглица. Ако смо у могућности да кроз састанке усвојимо 

перспективу других људи, можемо боље одговорити на питање шта је људима потребно и 

која су њихова права. 

Сада се поставља питање: Која су легитимна права ових људи и како можемо добро да 

живимо заједно? 

  

 

Позадина ове фазе: промовисање способности моралног расуђивања је 

важан циљ образовања, али се не може ограничити на пропагирање 

моралних принципа. Потребна је промена перспективе, способност 

размишљања о моралу, принципи и способност да се дискутује о сопственом 

гледишту. 
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Промена перспективе: Шта ако…?  

 
 

Замолите ученике да прво сами за себе размисле (Питања → радни лист за ученике): 

 

✓ Замисли да сам ја побегао овде из друге државе. Шта би мени било 

посебно важно? Шта би ми било потребно како бих сигурно стигао/ла у 

своју нову домовину, како бих био/ла у могућности да допринесем свом 

новом друштву  и како бих добро живео/ла заједно са људима овде? 

✓ Шта бих као избеглица желео/ла? На шта бих имао/ла право, 

полагао/ла захтев? 

Замолите ученике да након сопственог размишљања формирају групе: 
 

У групама ученици треба да дискутују на основу личне рефлексије и заједно креирају 

шаблон „Избегличка повеља о правима“ (флипчарт табла, Power Point, итд.). Могу 

направити једноставну, писану листу права или приказати права графички/симболички (у 

зависности од расположивог времена). 

 
 

 

Свака група ће затим представити своју повељу и објаснити зашто је укључила ова 

права и шта под њима подразумева. Ако је било разлика у мишљењима унутар 

групе, требало би их исказати. 

 

             

 Кратак осврт: 

 
✓ Шта примећујемо? 

✓ Постоји ли нешто (нпр. одређено право) које је нама свима посебно важно? 

✓ Постоје ли различите тачке гледишта? На пример, неко може да се не 

слаже у вези с тим да ли одређено право заиста постоји или колико је 

једно право свеобухватно схваћено. 

✓  Чули смо шта и саме избеглице сматрају важним за себе. Да ли се то 

слаже са оним што смо формулисали као основна права избеглица?



КОРАК #2  

3/7 

 

 

 

Која основна права имају избеглице?  

   У овом кораку можете бирати између различитих видео-записа у којима су основна  

права избеглица тематски презентована. 
 

Разговор Теда са Дејвидом Милибандом (председником International Rescue Committee) 

нуди много тога за размишљање и разговор, али није увек лако пратити с обзиром на 

дужину (18 минута) и ниво језика. Сегмент од 07:10 („оно што желим данас да вам 

кажем“) до 09:00 („ко су жртве терора“), у којем Дејвид Милибанд описује „четири 

решења” везана за права (право на образовање, право на рад, право на новчану 

подршку, право на заштиту од опасности) посебно је занимљиво за питање права 

избеглица.
 

 

Друга два видео-записа (анимације) пуно су краћа и ограничена су на представљање 

права складно Geneva Refugee Convention o правима избеглица. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i5fnRd2_gB4
https://www.ted.com/talks/david_miliband_the_refugee_crisis_is_a_test_of_our_character
https://www.youtube.com/watch?v=i5fnRd2_gB4
https://www.youtube.com/watch?v=qpOEaBwFuj0
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Овај петоминутни видео (анимација) објашњава људска права. Ако изаберете 

овај видео-запис, ученици морају повезати људска права која важе за сва 

људска бића са конкретном ситуацијом избеглица.  

 

Покажите видео-запис и замолите ученике да обрате пажњу на права избеглица која се 

спомињу.  
 

 

Дискусија: Која права избеглица су именована ? Како се права наведена овде везују 

за права која су прикупили у кораку 1 (сличности и разлике). 
 

 У зависности од времена и начина на који процењујете ниво знања на часу, можете 

поставити питања→ Радни лист за ученике: 

✓ У којој су мери (према вашој процени) та права избеглица остварена у 

нашој земљи? У погледу чега бисмо ми (наша земља) могли да учинимо 

више  како би се остварила права избеглица? 

✓ Која права поједини у локалним заједницама одбацују? Шта би могао бити 

разлог тог одбацивања и колико је то оправдано?  

✓ Које вредности ја заступам када заговарам или одбацујем та права избеглица? 

https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE
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КОРАК #3 
 

Играње улога: КАКО ЖЕЛИМО ДА ЖИВИМО ЗАЈЕДНО?  
 

Ситуација: (Ситуација → радни лист за ученике) 

1. У градићу  X-City је пре неколико недеља основано склониште за избеглице 

са 400 становника. Многе породице имају малу децу. 

2. Чак и пре него што су се избеглице уселиле, створена је Грађанска 

иницијатива  „Избеглице – не код нас!”, која се строго противи склоништу. Она 

упозорава на растућу криминалну стопу и друге опасности од избеглица и 

захтева да X-City води већу бригу о свом становништву. У граду постоје 

друштвени проблеми. Ако се не може спречити склониште за избеглице, 

онда се макар морају грађани заштитити од избеглица. 

3. Истовремено, група волонтера помагача избеглицама („Избеглице, 

добро дошле!”) основана је за подршку избеглицама и подстицање 

добрих односа између избеглица  и локалног становништва. Они истичу 

темељна права избеглица и да сви у граду имају користи од заједничког 

живота. 

4. У последње време било је крађа које се приписују избеглицама. 

Поједине комшије се жале на буку и отпад из склоништа, а по граду се 

прича да се неке избеглице понашају „веома сумњиво” и да делују 

опасно када се крећу градом. Истовремено, неке избеглице се жале да 

их не услужују у продавницама или их вређају на улицама. Кажу да је 

веома тешко имати пријатељске контакте са локалним становништвом. 

5.  Градоначелник жели да спречи ескалацију сукоба и иницира округли сто. 

Позива по два представника иницијативе „Избеглице – Не код нас!", круг 

помагача "Избеглице, добро дошле!", комшилук, прихватилишта и две 

избеглице. Кључно питање округлог стола: "Како желимо да живимо заједно 

у граду X-City?" Ко има која права и које обавезе? Које конкретне кораке се 

слажемо да предузмемо за наш будући заједнички живот?" Градоначелник 

модерира разговор. Свако ће моћи да да свој допринос, али неће моћи да 

клевета или вређа друге учеснике.
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Поступак  

 

Формирајте пет група: 

✓ Група 1 именује особу која ће имати улогу градоначелника и саветује 

„градоначелника” током припреме округлог стола. С обзиром на то да 

је улога градоначелника на округлом столу веома захтевна, 

предлажемо да и сами одиграте ту улогу. У том случају можете се 

консултовати са групом ученика о томе како да модерирате округли 

сто. 

✓ Групе 2-5 („Избеглице – не код нас!”, „Избеглице, добро дошле!”, 

комшилук, избеглице) свака номинује по два представника за округли 

сто и са њима разговара о томе које ставове и захтеве ће изнети на 

округлом столу. 
 

 

одвија округли сто, остали ученици посматрају. 
 

 

Размишљање након округлог стола (Питања → радни лист за ученике): 

Посматрачи: 

Шта смо приметили? Коју стратегију су следили учесници? Да ли су 

изразили неку предрасуду? Која су права и обавезе избеглица и 

локалног становништва поменути? Који аргументи су ми били 

убедљиви, а који мање убедљиви? Да ли је постигнуто разумевање 

или су одређени учесници доминирали? Који су концепти 

заједничког живота у заједници постали очигледни? 

 

Учесници округлог стола: 
 
Учесници округлог стола: Како сам се осећао/ла у својој улози? Како сам 
доживео/ла, ако је потребно, заступајући позицију коју не делим у „стварном 
животу“? Да ли сам успео/ла да убедим друге (како?)? Да ли сам се 
предомислио/ла (зашто?)? Да ли сам задовољан/на процесом и резултатом? 
Ако нисам, шта недостаје или шта ми смета? Када бих могао/ла поново да 
разговарам, како бих изнео/ла своје аргументе, како бих се поставио/ла у вези 
са питањима? 
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Позив на размишљање  

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

Радни лист за ученике). До следеће фазе: 

 

Запишите три најважнија права  којих се ви као избеглица у некој другој 

земљи не бисте одрекли ни под којим околностима.  

 
Фотографишите предмете/симболе који представљају та права.  

 

 

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!). 

 

Потом можете објаснити како ће тећи наредна фаза: Следећи пут бавићемо  

се предрасудама. 
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