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Циљеви 

 

Након завршетка ове фазе, ученици би требало да:  

✓ буду способни да опазе непримерене генерализације, предрасуде 

и клевете код себе и код других, те да пронађу полазишне тачке за 

ношење са њима 

 

Садржај 

✓ Генерализације, предрасуде и клевете 

✓ Стратегије за ношење са њима 

 
Mетоде 

 

✓ Вежбе за опажање генерализације, предрасуде и клевете 

✓ Сведочења 

✓ Играње улога за суочаванје са генерализацијама и предрасудама 

 
Прелаз из Фазе 4: 

Подсетите ученике да се последњи пут радило о томе која права имају избеглице 

које живе са нама и шта сви ми треба да радимо како бисмо живели заједно. Сада 

говоримо о непримереним генерализацијама и предрасудама које спречавају тај 

добар суживот. 

Позадина ове фазе: образовање које треба да помогне људима да живе 

заједно, мора их охрабрити и омогућити им да се ангажују око друге особе 

која је увек неко други конкретан и никада није само део колектива. Стога је 

важно изразити противљење неприхватљивим генерализацијама (а још више 

клевети). Генерализације саме по себи нису лоше, али не би требало да нас 

спречавају да препознамо индивидуалну стварност других људи. 
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KOРAK #1/1 
 

Сви су лимуни исти, или нису?  

 

 

Питајте ученике о типичним карактеристикама лимуна. 

Забележите ове карактеристике на табли/флипчарт табли. 
 

Два ученика заједно добију лимун. Замолите их да пажљиво гледају свој лимун 

неколико минута и запамте како он изгледа. 
 

Поново скупите лимуне и ставите их све на сто. Замолите ученике да поново 

пронађу „свој” лимун. 
 

Иако неки ученици можда не мисле да је то могуће („сви изгледају исто”), 

обично успе! 
 

 

Питајте ученике шта би ова мала вежба могла имати са непримереним 

генерализацијама и предрасудама. 
 

 

Укратко објасните о чему се овде ради: 

Иако је ова вежба погодна за млађу децу, и старије ученике може да 

подстакне на размишљање. Искуство је показало да се ова вежба може 

добро извести и са старијим ученицима, па чак и са одраслима. Можда 

изгледа помало „детињасто”, али то је забавна промена и још увек 

веома значајна. Ако мислите да би ова врста вежбе могла да натера 

ваше ученике да се осећају као да их третирају превише „као децу”, 

уместо тога можете изабрати Корак 1.2 и/или Корак 1.3. 
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Иако сви лимуни на први поглед изгледају исто, ученици су препознали 

„свој” лимун и тако утврдили да морамо пажљиво посматрати да бисмо 

нешто проценили како треба. Такође категоришемо људе у нашем 

свакодневном животу. Многи од нас су упознати са искуством „стављања у 

кутију” због нашег изгледа, стила облачења, језика или (претпостављене) 

историје миграције. Истовремено, у свакодневном животу се и сами 

ослањамо на неприкладне генерализације о одређеним групама људи које 

нас спречавају да адекватно приметимо 
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Замолите ученике да дају примере - најбоље из властитог искуства. 

 

KOРАК #1/2 
 

Можда имамо више заједничког него што мислимо?  

 
 

Затражите од полазника да одгледају овај видео-запис од 3 минута и да 

размишљају о видео клипу постављајући следећа питања → радни лист за ученике. 

 

 

 

Замолите ученике да поделе своја искуства у групама од по три ученика. 
 

 
Укратко објасните о чему се овде ради: 

 

појединца, конкретну особу. Такве генерализације могу довести до 

неспоразума и клевете. Стога је важно остати свестан сопствених 

генерализација и изнова се упуштати у пажљиви сусрет са конкретном 

другом особом, која је увек више од пуког дела колектива. 

Сви имамо тенденцију да брзо распоређујемо људе у групе и верујемо 

да смо „ми” веома различити од „њих” и да имамо мало или нимало везе 

са њима. Стављамо друге људе у кутије. Само бољим упознавањем друге 

особе и сусретом са њим/њом, откривамо шта нас повезује и шта нам је 

заједничко. 

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
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KOРАК #1/3 
 

ОПАСНОСТ ЈЕДНЕ ПРИЧЕ  

 

Укратко објасните позадину видео-приче опасност једне приче. 

 

 
Иако је Чимаманда Адичи, списатељица из Нигерије, дошла у САД као студент, а 

не као избеглица, ипак је морала да проживи искуство везивања (фиксирања) за 

одређену слику или одређену причу („једна прича”). У свом говору она описује како 

је ово фиксирање и редукцију доживела као ускраћивање признања – вредновања, 

као исказивање моћи, па чак и као крађу њеног достојанства. 
 

Замолите ученике да погледају видео-запис и да размисле о њему постављајући 

следећа питања (Питања → радни лист за ученике): 

✓ Да ли имам лично искуство да сам био одређен/а на основу „једне 

приче”? Ако јесте, на које сам приче био сведен/а? Како сам то 

доживео/ла и како сам се носио/ла са тим? 

✓ Када размишљам о сопственим поступцима према другим људима, да 

ли сам икада другу особу свео/ла на једну причу? Ако је тако, како да 

се носим са тим? Шта ми помаже да отворим свој ум и постанем 

отворен/на за друге, другачије приче о другим људима? 

Замолите ученике да поделе своја искуства у групама од по три ученика. 

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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Укратко објасните о чему се овде ради: 
 

 

KOРАК #2 
 

Генерализације и предрасуде: Како се носити са њима?  

Замолите ученике да наведу типичне (које су честе) генерализације и предрасуде 

према избеглицама. 
 

 

Запишите их на табли/флипчарт табли или слично. 

 

 

Питајте ученике је ли то само генерализација и како долазе до ове процене. 
 

 

Замолите ученике да формирају групе од по шест: свака група бира једну од 

прикупљених предрасуда (алтернативно можете изабрати једну). Шест ученика 

истовремено дискутује, тројица бране слоган, а остала тројица му се противе. 

Преостали ученици су укључени као посматрачи. Седе укруг око дискутаната. 
 

 

Осврните се на пленарном скупу (питања → радни лист за ученике): 
 

Питања за браниоце предрасуде:  

✓ Како су се они осећали док су активно бранили предрасуду? 

✓ Како су они доживели реакције других? 

✓ Која питања или аргументи су их навели да размисле и посумњају у 

властиту тачку гледишта? 

Склони смо да људе врло брзо сводимо на једну причу због њихове 

припадности одређеном колективу или због одређених 

карактеристика, те мало бринемо да ли је та прича истинита и које би 

приче ови људи испричали о себи. На крају, али не и најмање важно, 

избеглице доживљавају да је само неколико људи заинтересовано за 

њихову причу (приче). Зато ређе долази до сусрета, размене и 

међусобног „богаћења”. 
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Питања за противнике предрасуде:  

✓ Како су они доживели ситуацију и себе? 

✓ Која су осећања браниоци предрасуде подстакли у њима? 

✓ Да ли су они били у могућности да се супротставе предрасуди? 

✓ Шта су они постигли? 
 

Питања за посматраче:  

✓ Које су стратегије користили противници предрасуда, која су средства 

користили да противрече браниоцима предрасуда и наведу их на 

размишљање? 

✓ Која осећања се могу препознати међу учесницима? Како су се ова 

осећања манифестовала? 

✓ Каква осећања и реакције сте приметили код оних ученика који су 

бранили предрасуде и код оних ученика који су се противили 

предрасудама? Да ли сте приметили да су поступци једне стране 

можда утицали на осећања и реакције друге стране? 
 

 

Сумирајте изазове и кључне стратегије за суочавање са неприхватљивим  

генерализацијама и предрасудама  (→ радни лист за ученике): 

✓ Генерализација и предрасуде могу се оспорити док захтевају 

појашњење и оправдање изјаве (нпр. постављањем питања – како то 

знаш?) или суочавањем са чињеницама које су у супротности са 

предрасудом. Међутим, ово претпоставља да је једна особа већ добро 

информисана, а да је друга још увек отворена за 

аргументе/несугласице. Пошто ова отвореност није увек случај, није 

увек могуће убедити друге. Међутим, можете и треба да кажете „не”. 

✓ Предрасуде се често агресивно изражавају и доживљавају као 

демонстрација моћи. Ово може створити страх. Стога може бити 

корисно удружити се са другима, посебно у групним ситуацијама или 

у јавности. Али агресија може произвести и контраагресију. Због тога 

је важно да останете што мирнији (нпр. избегавајте викање) и да у 

исто време изнесете свој став на асертиван начин. 

✓ Предрасуде се често приказују на груб и не баш суптилан начин. То 

може довести до тога да особа реагује на арогантан начин и да вређа 
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агресора. Због тога се агресор осећа потврђеним у својој позицији. 

Стога је важно јасно и недвосмислено одбацити предрасуде без 

вређања друге особе. 

✓ Када неку изјаву доживљавам као предрасуду, понекад се осећам 

повређено у сопственим вредностима (чак и ако се предрасуда  односе на 

друге људе) а да увек не могу одмах да кажем које вредности се доводе 

у питање. Зато ми помаже да знам шта ми је важно и вредно за 

одговарајућу и јасну реакцију. Што боље познајем сопствене вредности, 

то боље могу да се залажем за њих. 

 

ПОЗИВ НА РАЗМИШЉАЊЕ  

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

 
 

радни лист за ученике). До следеће фазе: 

 

Покушајте да нацртате ситуацију у којој ви или друга особа јасно 

доживљавате понашање које карактерише предрасуде. То може бити 

стварна ситуација или чак цртеж. Фотографишите. 

Забележите три изјаве о себи које бисте одбацили јер вас не 

описују на одговарајући начин као конкретну особу или које 

вас не поштују као особу која јесте. 

 

САЖЕТАК 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 га 

сумирати својим речима (погледајте циљеве лекција изнад). 

 

Затим можете објаснити како ће тећи наредна фаза: Следећи и последњи пут 

истражићемо полазне тачке за властито деловање. 
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