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Циљеви 

 

Након завршетка ове фазе, ученици би требало да:  

✓ препознају сопствене могућности деловања (везано за 

питање избеглица/миграција/разноликости) 

✓ буду мотивисани и способни искористити могућности које имају 

 

Садржај 

✓ Истраживање полазних тачака, прилика и потреба за 

акцијом у властитом свакодневном животу 

✓ Развој идеја и првих корака 

 

Meтоде 

✓ Размишљање о томе шта је особи важно и вредно 

✓ Истраживање ситуација које захтевају акцију на основу ових 

вредности и према знању и искуству стеченом на овом курсу 

✓ Разговор о првим идејама 

 

Прелаз из претходних фаза 

Подсетите ученике да су научили и доживели много о избегличкој 

ситуацији и питању шта је избеглицама и свима нама потребно да бисмо 

заједно водили добар живот. Данас је поента одмакнути се даље од пуког 

знања ка конкретним акцијама. 

Позадина ове фазе: образовање отвара ум и омогућава промену само када 

води у акцију. Искуство личне и колективне акције може се рефлектовати и 

заузврат може промовисати образовање. 
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Шта је мени постало важно на овом курсу – и шта бих могао да учиним?  

 
Свака фаза се завршава мисаоним задатком. Замолите ученике да испитају 

своје личне резултате (фотографије и белешке), да виде које предлоге садрже 

за могуће деловање. 

На пример, задаци размишљања (рефлексије) бавили су се оним што би особи 

било посебно важно ако би морала да тражи уточиште у страној земљи, 

односно која избегличка права особа сматра посебно важним. То би могло 

довести до закључка да особа треба да допринесе томе да избеглице буду 

третиране на овај начин. 
 

 

На основу тога, замолите ученике да сами запишу идеје за могућу акцију које још 

увек могу бити веома нејасне и прелиминарне. На пример: 

„Могао бих да замислим да ја...” Можда постоји нека уочена потреба у контексту 

школе или је неко постао свестан одређеног сукоба у заједници. 

 

KOРAK #2 
 

Полазне тачке за деловање у свакодневном животу  

Замолите ученике да формирају групе од 4-6 особа како би одговорили на 

следеће питање: 

 

✓ Да ли постоје неке полазне тачке за деловање у нашим свакодневним 

животима (у школи, у заједници, у мом кругу пријатеља, итд.)? 

➢ Можда има избеглица у нашем разреду/школи. 

➢ Можда у близини школе постоји склониште за избеглице. 

➢ Можда постоје непримерене генерализације и предрасуде које се 

користе у школи или изван школе (нпр. на интернету). 
 

Замолите групу да направи попис конкретних полазних тачака за деловање 

(акцију) које сваки ученик даље разматра у сваком кораку. 
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Шта ја могу и шта желим да учиним?  

Замолите ученике да развију конкретне акције на основу сопствених 

идеја и полазних тачака које су прикупили да би допринели 

побољшаном суживоту заједно са избеглицама и мигрантима. 

Aкције  

✓ требало би да буду реалне и да се могу применити у мом 

свакодневном животу (мање је више!) 

✓ треба да буду значајне за друге (избеглице, заједницу), али притом и 

забавне. Стога је важно питање: Какав посебан допринос могу дати 

својим талентима и способностима и какав бих желео да дам? 
 

 

Ученици треба да забележе акције:  

✓ које могу обављати самостално, индивидуално; 

✓ као и акције које могу обављати само заједно са другима 

(другарима из одељења). 
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Тржиште могућности   

 

Охрабрите ученике који имају идеју за заједничку акцију да је 

представе и придобију разредне колеге да се придруже акцији. 

 

Ако ваша школа учествује у Програму ученика амбасадора, то би могла 

бити добра полазна тачка.  
 

 
Ученици са пројектном идејом представљају се на „тржишту могућности”. Свако 

ко жели да представи идеју може да разговара за столом или испред флипчарта. 

Остали студенти могу да иду од једног предлога до другог и разговарају о 

конкретној понуди. На крају, сваки ученик треба да одабере идеју/акцију коју 

сматра довољно привлачном да би учествовао/ла. Идеје које нису довољно 

занимљиве (нпр. мање од четири ученика) треба ставити на чекање. 
 

 
Разговарајте у разреду која од идеја/акција се заиста може применити. 

Ако има превише идеја, можете дозволити ученицима да гласају тако 

што ћете им дати лепљиве белешке. Ово резултира одређивањем 

приоритетних идеја. 
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Почетак имплементације  

Важно је да за сваку идеју/акцију постоји одговоран ученик (или мања група 

ученика) и да се уписују имена свих ученика који желе да учествују. 

Ако време дозвољава, акционе групе могу да направе груби план (ко шта 

ради и до када...) у овој лекцији. 

Важно је да ученици могу да траже савет када спроводе своје акције у 

будућности и да постоји датум до којег може да се обави прва провера. 
 

Разматрање се може темељити на следећим питањима (Питања → радни лист за 

ученике): 
 

✓ Шта смо желели да постигнемо својом акцијом? 

✓ Шта смо постигли? Колико смо задовољни резултатом? 

✓ Како сам се осећао/ла током акције? Шта ме је обрадовало, шта је било 

тешко или разочаравајуће? 

✓ Шта сам научио/ла током акције – o друштву, o другим људима, o себи? 

✓ Јесам ли се променио/ла и ако јесам, на који начин? 

 

Перспектива  

Чак и ако се курс заврши акционим планирањем, важно је да се разматрање 

заиста догоди нешто касније. 

 

Идеално би било да се заједничке акције и њихова разматрања одвијају у 

оквиру Програма ученика амбасадора. Амбасадори могу играти важну улогу 

у имплементацији, праћењу и ревизији акција и могу међусобно 

координирати. Комбиновањем овог курса са Програмом ученика амбасадора 

олакшаће стварно постизање циљева курса и отворити свој ум! 


