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Захваљујемо се члановима међународне експертске 
групе Елени Христодуло, Мигелу Есомби, Јулији Куш-
неревој и Крису Роуву, за помоћ у одабиру ових ин-
спиративних стратегија.

Посебно хвала ауторима „Некада давно ... Живели 
смо заједно“ - заједничког пројекта удружења на-
ставника историје из земаља бивше Југославије и 
шире - за допринос у виду примарног изворног ма-
теријала стратегији „Анализa историјских личности у 
циљу разумевања како и зашто су различито схваће-
не“. Захвални смо и Џорџу Брок-Нан-нестаду, коме 
дугујемо разумевање Ласердиног полихромографа 
и Квинтину Лопесу, чија су истраживања  Арманда 
де Ласерде и Лабораторије за експерименталну фо-
нетику из Коимбре1 подржала развој стратегије „Ко-
ришћење биографија предмета за откривање пове-
заности наших прошлости“.

1 LOPES, Quintino (2021), A Global Periphery. Armando 
Lacerda and the Experimental Phonetics Laboratory of Coimbra 
(1936-1979). Lisbon: Caleidoscópio.



Иницијатива Фондације Евенс у сарадњи са Еуро-
Клиом. Развијање и промоција наставних стратегија 
које помажу младим људима да разумеју сложеност, 
многострукост и транснационални карактер европске 
историје и њиховог удела у њој.
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УВОД

Историјски идентитет је пресудан за односе 
између држава и људи овде и сада. У нашем 
разноликом друштву не можемо побећи 
од историје када желимо да разумемо са-
дашњост. Међутим, сви знамо да је прошлост 
често извор опречних интерпретација, а не 
лаког консензуса.

Као и у осталим случајевима, разумевање 
европске историје укључује континуирани 
процес конструкције и деконструкције, пи-
сања и прерађивања. Надамо се да ћемо 
допринети учешћу младих у стварању и 
разумевању критичке историје и супрот-
ставити се нормама доминантног пасивног 
прихватања наратива. Подизање свести о 
изграђеној природи историје и потреби за 
самосталним истраживањем неопходно је 
за историјско разумевање.

Верујемо да је отварање простора за суоча-
вање са дисонантном и често конфликтном 
природом европске историје први корак у 
откривању заједничких ставова или прева-
зилажењу подела уз признавање постојећих 
разлика. Уроњавање у историју континента 
који је обележен сталним кретањем култура 
и становништва такође може пружити увид 
у то како су људи у прошлости комуницира-
ли и живели заједно.

Општи циљ Дељења европских историја 
је да помогне младим људима да разумеју 
сложеност, многострукост и транснационал-
ни карактер европске историје и препознају 
како историја може да укључи све у разуме-
вање Европе.

Да бисмо то постигли, покренули смо от-
ворени позив за доприносе у 2018. години, 
позивајући појединце и организације да 
предложе стратегије које из те перспективе 
приступају настави европске историје. Рад 
одоздо према горе омогућио нам је да бу-
демо отворени према пројектима и идеја-
ма који су одговарали стварним потребама 

наставника и истраживача који раде у овој 
области. У непосредним консултацијама са 
међународном експертском групом, ода-
брали смо пет појединачних сарадника и 
два ментора пројеката из целе Европе и 
подржали даљи развој њихових идеја.

Резултат? Стратегије подучавања које су ос-
мислили и тестирали наставници за настав-
нике. Будући да нису повезане са одређе-
ним предметом, могу се применити на много 
различитих тема у наставним програмима 
историје и широко су прилагодљиве за на-
ставнике широм Европе.

• Коришћење прича из прошлости за по-
дучавање ученика о његовој сложености

• Коришћење комеморативних пракси за 
подучавање да је историја конструи-
сани наратив

• Коришћење биографија предмета да 
би се открило како су наше прошлости 
међусобно повезане

• Анализирање историјских личности како 
би се разумело како и зашто се друга-
чије перципирају

• Проучавање историје идеја ради учења 
о континуитету и променама

Надамо се да ће вам бити корисне и под-
стаћи вас на размишљање. Ако желите да 
дате своје идеје, не устручавајте се да их 
поделите са нама!

С поштовањем,
Катриа, Стивен, Хана и Марџолеин - Тим Еу-
роКлио-Фондација Евенс
 
За више информација посетите
sharingeuropeanhistories.eu.

http://sharingeuropeanhistories.eu
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НАШИ ЕКСПЕРТИ

Елизабет Переира
Елизабет Переира је постдокторанд - ис-
траживач на Институту за савремену исто-
рију - наука, студије историје, филозофија 
и култура науке (Нови универзитет у Лиса-
бону; Универзитет у Евори). Докторирала је 
из историје и филозофије науке са специја-
лизацијом из музеологије на Универзитету 
Евора (Португал). Њено академско обра-
зовање усредсређено је на историју и кул-
турно наслеђе. Њене тренутне области ис-
траживања су историја колекција и музеја у 
19. и 20. веку; транснационална и културна 
историја музеја, са посебним фокусом на 
биографије предмета и историјске неви-
дљивости; и питања деколонизације.

Елизабетина стратегија - Коришћење био-
графија предмета да би се открило како су 
наше прошлости међусобно повезане - под-
стиче ученике да се упознају са „скривеним“ 
и међусобно повезаним историјама кроз 
анализу предмета изложених у музејима 
- ко их је створио, коме је припадао и где 
су коришћени и чувани . Анализа изабраних 
музејских предмета омогућава периодиза-
цију, разумевање околине у којој је предмет 
функционисао и разумевање улога оних 
који су повезани са предметом. Од ученика 
се тражи да узму у обзир утицаје, одговор-
ности, односе и размену између актера на 
локалном, институционалном и међународ-
ном нивоу. Ова стратегија подвлачи транс-
националност историје државе и омогућава 
ученицима да скрену пажњу историје са вој-
них и политичких догађаја који често доми-
нирају у учионицама и уместо тога је усмере 
на социјалну и културну историју.

Гентиан Деђа
Гентиан Деђа има 15 година искуства у на-
стави историје и географије и потпредсед-
ник је Удружења наставника историје у Ал-
банији „Млади и историја“. Магистрирао је 
на Универзитету у Тирани и хонорарно ради 
као педагог на Универзитету у Елбасану. Ген-
тиан је коаутор уџбеника, радио је као наци-
онални координатор пројекта еPACT и бави 
се сећањима као тренер наставника.

Гентианова стратегија - Анализирање исто-
ријских личности како бисмо разумели за-
што и како их другачије доживљавамо - фо-
кусира се на анализу кључних личности из 
прошлости - недавне или древне - и како су 
доживљени или запамћени на различитим 
местима. Ученици се подстичу да погледају 
историјске интерпретације ових фигура - од 
текстова преко споменика до савремених 
медија - како би утврдили како их различите 
групе доживљавају. Затим се од њих тражи 
да истраже историјски контекст који стоји 
иза ових схватања како би предложили раз-
логе због којих се ове фигуре памте на такав 
начин. Ова стратегија наглашава конструк-
цију историје и подстиче ученике да критич-
ки приступе доминантним наративима.

Џоана Воџдон
Џоана Воџдон је ванредна професорка на 
Универзитету у Вроцлаву (Пољска) и пред-
седавајућа Одељења за методику наставе 
историје и грађанског васпитања. Чланица 
је одбора Међународног друштва за дидак-
тику историје и главна уредница његовог 
научног часописа - the Journal of Research 
on History Didactics, History Education, and 
History Culture (JHEC). Такође је члан Управ-
ног одбора Међународне федерације за јав-
ну историју.

Џоанина стратегија - Коришћење комемо-
ративних пракси за подучавање да је исто-
рија конструисани наратив - подстиче уче-
нике да анализирају и деконструишу начин 
на који се обележава прошлост у њиховом 
месту гледањем историјских плоча, споме-
ника и имена јавних простора. Од ученика 
се тражи да утврде које поруке носе ови ко-
меморативни радови, ко их, за кога и када 
су формулисали, ко је искључен и зашто би 
могли бити искључени. Ученици истражују 
како су се и зашто ове комеморативне прак-
се мењале током времена како би развили 
разумевање изграђене природе историје у 
јавним просторима. Ова стратегија је ино-
вативан приступ одељењским екскурзијама 
- алтернатива посетама које су обично на-
мењене подучавању онога што је прошлост, 
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а не како се говори о прошлости. Стратегија 
је део књиге „Размишљање о мултиетнич-
ности“ (Myśląc o wieloetniczności), заснова-
не на шест великих концепата историјског 
мишљења које је развио Петер Сеиксас.

Хуан Карлос Окања
Хуан Карлос Окања је шеф Одељења за исто-
рију и двојезичног програма на IES Parque 
de Lisboa у Алкоркону, Мадрид. Докторирао 
је на Филозофији историје и географије на 
Аутономном универзитету у Мадриду и ау-
тор је разних шпанских уџбеника за средње 
образовање. Такође је добитник Фулбрајто-
вог гранта - Института за америчке студије 
за средњошколске наставнике.

Хуан Карлосова стратегија - Проучавање 
историје идеја како би се учило о континуи-
тету и променама - захтева од ученика да ко-
ристе кључне вештине везане за историјско 
размишљање - хронолошки и географски 
распоред важних догађаја - како би кон-
текстуализовали еволуцију утицајних идеја 
које су обликовале историју. Хронолошко и 
географско лоцирање догађаја повезаних 
са еволуцијом идеје помаже ученицима да 
разумеју утицаје, односе и размене који од-
ређују сложену конструкцију идеја које тре-
нутно превладавају на континенту.

Хелен Снелсон
Хелен Снелсон је 20 година предавала исто-
рију ученицима узраста 11-18 година у шко-
лама у и око града Јорка. Дипломирала је 
историју на Универзитету у Окфорду и првен-
ствено ради на Универзитету у Јорку као ру-
ководилац програма за обуку наставника 
историје. Такође је председавајућа Одбора 
британске асоцијације средњошколских на-
ставника историје и писала је чланке за њен 
часопис „Teaching History“. Редовно излаже 
на конференцијама и учествовала је у не-
колико ЕуроКлиових пројеката, укључујући 
Дељење европских историја и Хисториана. 
Специјализовала се за увођење архивске 
грађе и недавних истраживања академских 
историчара у наставу историје.

Хеленина стратегија - Коришћење прича из 
прошлости за подучавање ученика о ње-
ној сложености - повезује се са сећањима 
стварних људи. Од ученика се тражи да упо-
реде сличности и разлике у наративима и 
извуку закључке о узроцима неједнакости 
или сличности. Ученици се подстичу да упо-
реде историју описану у својим уџбеницима 
са запамћеном прошлошћу и размотре шта 
је од историјског значаја.

Ирина Костјук
Ирина Костиук, ко-ментор Дељења ев-
ропских историја, има 25 година искуства у 
предавању историје и друштвених студија. 
Преко 20 година радила је као тренер - по-
дучавајући наставнике у областима исто-
рије, грађанског васпитања, људских права 
и методологије критичког мишљења. Њена 
професионална интересовања укључују пи-
тања везана за стандарде, наставне планове 
и програме и уџбенике. Ирина је коаутор и 
уредник неколико националних и међуна-
родних уџбеника, приручника за наставнике 
и чланака. Сарађује са ЕуроКлиом од 2001. 
године и као тренер наставника одржала је 
преко 100 семинара у различитим региони-
ма Украјине, укључујући ЕуроКлиове при-
ступе где год је то било могуће.

Ричард Кенет
Ричард Кенет, ко-ментор Дељења европских 
историја, помоћник је директора у Бристолу 
у Великој Британији, повереник Удружења 
историчара Велике Британије и члан Исто-
ријског пројекта школа УК. Пише уџбенике 
и помаже у обуци наставника широм земље. 
Ричард је низ година радио са ЕуроКлиом, 
сарађујући са историчарима и на пројекту 
Дељење европских историја.
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НАШИ ПАРТНЕРИ

Евенс фондација
Фондација Евенс је фондација за јавну ко-
рист која је покренута као породични подух-
ват 1990. године. Израз „Живимо складно у 
Европи“ оличава визију оснивача и стоји у 
основи нашег рада. Тражимо опипљиве на-
чине да се позабавимо овом кључном бри-
гом из филозофске, социјалне, културне или 
образовне перспективе. Кроз наше награ-
де и позиве идентификујемо и подржава-
мо иновативне идеје и достигнућа. Поред 
тога, негујемо експерименталне пројекте 
који премошћују јаз између истраживања и 
праксе и олакшавамо размену знања кроз 
предавања, семинаре, дебате и публикације. 
Сарађујемо са све већом мрежом грађана, 
практичара, истраживача, невладиних ор-
ганизација, академских и културних инсти-
туција које повезују различите заједнице и 
перспективе широм континента и шире.

Скоро тридесет година активни смо у кључ-
ним областима интервенције као што су де-
мократија, образовање, медији, уметност и 
наука. Наши пројекти истражују различите 
облике заједништва и припадности, пози-
вају на нове солидарности и теже да створе 
непристрасан простор за укрштање плура-
литета гласова и неусаглашених гледишта. 
Настојимо да критички истражимо вред-
ности, друштвене конструкције и наративе 
како бисмо омогућили колективну рефлек-
сију у ширем друштву.

Као оперативна фондација, покрећемо и 
водимо пројекте заједно са нашим партне-
рима. Од самог оснивања фондације одлу-
чили смо се на ризик и остали смо чврсто 
посвећени експериментисању - било кроз 
дизајнирање сопствених пројеката или 
подржавање независних пионирских идеја. 
Углавном се фокусирамо на развој пилот 
пројеката који тестирају научне хипотезе, 
иновативне педагогије или уметничке про-
цесе. Радећи из низа различитих области у 
Европи, стекли смо дубоко знање о локал-
ној и транснационалној стварности и улози-
ма који су у то укључени. Наше иницијативе 
узимају у обзир ове специфичности у про-
цесу ширег пропагирања и размене панев-
ропске праксе.

ЕуроКлио - Европска асоцијација 
наставника историје 
ЕуроКлио - Европско удружење наставника 
историје основано је 1992. године, по нало-
гу Савета Европе, да би изградило мостове 
између професионалаца из историјског об-
разовања из свих делова недавно окупље-
не Европе. То је далекосежна мрежа од 83 
удружења чланова која представљају 47 др-
жава у 2019. години.

ЕуроКлио подржава развој одговорне и 
иновативне историје, грађанства и образо-
вања о наслеђу промовисањем критичког 
мишљења, мултиперспективности, узајамног 
поштовања и укључивањем контроверзних 
питања. Залаже се за здраву употребу исто-
рије и образовања о наслеђу за изградњу 
и продубљивање демократских друштава, 
повезујући професионалце преко граница 
заједница, земаља, етничких група и рели-
гија. Настоји да побољша квалитет наставе 
историје и грађанског васпитања кроз из-
градњу капацитета наставника и продукцију 
и примену иновативних наставних алата. 
Визија ЕуроКлиа је да сви ученици постану 
активни, одговорни грађани бавећи се исто-
ријом и грађанским образовањем за међу-
собно разумевање и мир.

Током ранијих година, посебан фокус је био 
на земљама у политичкој трансформацији и 
транзицији, посебно онима са међуетнич-
ким и међурелигијским тензијама. Наши 
пројекти су се у последње време фокуси-
рали на стварање транснационалних обра-
зовних материјала и подстицање сарадње 
међу земљама у оквиру амбициозних пар-
тнерских пројеката. Рад је окупио стотине 
историчара и наставника историје како би 
разменили искуства, спровели иновативно 
учење о прошлости, расправљајући такође 
о осетљивим и контроверзним питањима, 
и стога стварајући нове и инклузивне исто-
ријске наративе.







Коришћење 
биографија предмета 
за откривање 
повезаности наших 
прошлости 



ЕЛИЗАБЕТ ПЕРЕИРА

Биографија предмета - збирка 
извора о томе како је предмет 
настао, чији је и где се користи и 
чува - открива историјске личности 
о којима иначе не би било речи 
и представља нове историјске 
перспективе
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ПРЕГЛЕД СТРАТЕГИЈЕ
Ова стратегија подстиче ученике да се упо-
знају са „скривеним“ и међусобно повеза-
ним историјама кроз анализу предмета из-
ложених у музејима - ко их је направио, ко 
их поседује и где су коришћени и чувани. 
Подвлачи међународност државних исто-
рија суочавањем са транснационалношћу 
музејских предмета.

Ученици ће бити замољени да размотре пи-
тања и изврше задатке у вези са музејским 
предметима. Одабрани музејски предмети 
имаће описе (постојеће или обезбеђене) 
који ће се моћи користити у анализи која 
доводи до периодизације, разумевања око-
лине у којој је предмет функционисао и раз-
умевања улога оних који су повезани са тим 
предметом. Ученици ће затим размотрити 
утицаје, одговорности, односе и размену из-
међу особа на локалном, институционалном 
и међународном нивоу и унутар континента 
и између континента и других делова света, 
које ће предмет контекстуализовати исто-
ријски и политички.

 

КОЈИ ЈЕ ЦИЉ ОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ?
Стратегија је првенствено усмерена ка по-
дучавању транснационалности историје. От-
кривање како је мноштво људи укључено у 
стварање знања и музеализацију предмета 
хуманизује процес утемељивања знања и 
подстиче ученике да се баве историјом из 
перспективе разлике и различитости (нпр. 
политичке и верске). 

Олакшавање анализе историјских и мул-
тикултуралних корена музејских предмета 
подстиче сучељавање доминантних држав-
них историјских наратива и може помоћи 
у превазилажењу подела између земаља 
и култура.

Пажљива анализа предмета омогућава нам 
да преусмеримо пажњу са војних и политич-
ких догађаја који често доминирају у учио-
ницама и на друштвену и културну историју.



Шта вам је 
потребно за 
употребу ове 
стратегије 
у вашој 
учионици?



КОРАК 1: ПРИПРЕМИТЕ 
МАТЕРИЈАЛЕ
За спровођење ове активности најпре 
треба да направите биографију предмета 
која ће служити за подучавање. Имате две 
могућности:

Могућност 1 – Користите већ припремљену 
биографију предмета
Искористите већ припремљену биографију 
предмета. Нпр. на historiana.eu се налази 
биографија Ласердиног полихромографа.

Могућност 2 – Напишите сами 
биографију предмета
Спровођење оригиналних истраживања за 
биографију предмета могло би потрајати. 
Међутим, постоје богати дигитални ресурси 
који би могли да помогну.

1. Користите дигиталне музејске ресурсе 
да бисте пронашли прави предмет

Музејскe архивe су често дигитализованe 
и могу пружити опсежне позадинске ин-
формације. Морате одабрати објекат који 
има богату историју и, по могућности, 
транснационалну причу. Имајте на уму да 
музеји не могу или не пружају једнаке ко-
личине информација о свим својим пред-
метима - можда постоји много историјских 
извора који омогућавају истраживачима 
или музејском особљу да пруже значајне 
информације или таквих историјских из-
вора може бити врло мало. 

Следећи музеји имају одличне онлајн 
колекције: 
• Google Arts & Culture
• Oxford Museums   
• Musée des Arts et Métiers  
• Museum of the History of Polish Jews 
• Musée du Louvre Oeuvres à la Loupe 
• Rijksmuseum Boerhaave 

2. Напишите биографију одабра-
ног предмета

За писање биографије предмета мора-
те користити податке са веб-сајта музеја. 

Текст треба да:
• Објасни шта је предмет.
• Идентификује где се објект налази 

(ако је применљиво).
• Опише од чега је предмет направљен.
• Опише значење и значај предмета.
• Представи личности које су повезане 

са предметом - научнике, техничаре, 
занатлије или уметнике који су га 
направили; појединце који су га са-
чували, сакупили или музеализовали; 
и њихов однос према предметима у 
стварању (производњи), употреби и/
или поновној употреби..

 
3. Прикупите секундарни материјал који 

ће вам помоћи у анализи предмета
Ако је могуће, сакупите све документе и/
или слике које помажу у контекстуализа-
цији предмета. Многи од ових материјала 
такође могу бити прикупљени у дигитал-
ним архивама музеја. Може бити корисно 
сакупљати мапе, фотографије или илу-
страције које би могле помоћи у разуме-
вању кретања и контекста објекта. Ови 
материјали треба да буду праћени крат-
ким натписима који контекстуализују до-
ступни историјски извор. 

КОРАК 2: КОРИСТИТЕ 
МАТЕРИЈАЛЕ У УЧИОНИЦИ 
Активност 1: Заинтересујте ученике и 
представите предмет

Ова активност је важна за подсти-
цање интересовања ученика за пред-
мет који проучавате.

Заинтересовати ученике за предмет је ос-
нова ове стратегије. То се може учинити на 
разне начине. Ево неколико примера:
• Покажите фотографију предмета, али 

немојте рећи ученицима шта је то. Под-
стакните их да погађају. Ово врло добро 
функционише са необичним објектом.
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https://artsandculture.google.com/
https://web.prm.ox.ac.uk/rpr/index.php/object-biography-index.html
https://www.arts-et-metiers.net/musee/dossiers-de-lenseignant
https://www.polin.pl/en/event/biographies-things-gifts-collection-museum-history-polish-jews
https://www.louvre.fr/oal
http://mmb-web.adlibhosting.com/ais54/search/simple


• Прикажите видео клип са предметом 
или филм који се односи на њега. Пока-
зивање предмета „у акцији“ је занимљи-
во. Исечак који се односи на предмет 
у одређено време такође може бити 
интригантан.

• Нека ученици претпоставе шта нам пред-
мет може рећи о историји.

Након тога, прочитајте наглас ученицима ин-
формације о предмету које имате из музеја 
или их замолите да их сами прочитају. Ово 
ће им послужити да се упознају са причом 
о предмету.

Активност 2: Анализирање делова 
биографије предмета

Ова активност тражи од ученика 
да процене контекстуални мате-
ријал, увиде везе и сместе предмет у 
шири наратив.

Обезбедите ученицима додатни материјал 
поред музејских информација о предмету - 
фотографије предмета из различитих доба, 
писане документе итд. 

Начин на који ученици могу да сместе пред-
мет у шири наратив је кроз хронолошко по-
зиционирање догађаја на временској линији 
или у радном листу. Обезбедите сваком уче-
нику радни лист који приказује табелу са ис-
цртаним редовима за сваки пут када је пред-
мет пресељен или је променио власништво. 
Замолите ученике да у један ред табеле уне-
су наратив предмета, сажимајући писани на-
ратив који им је обезбеђен и бирајући које 
ће кључне тачке укључити или искључити. 
У околним редовима нека забележе које су 
земље везане за сваку од фаза - земље ода-
кле су глумци и/или земља у којој се нала-
зи предмет - и све веће догађаје из историје 
који се дешавају у исто време, нпр. ратове 
или кључне прекретнице. То ће им помоћи 
да контекстуализују историју.

Дискусија

Ова активност наводи студенте да 
анализирају контекстуални мате-
ријал и финализује истраживање.

Разговарајте о томе шта сте открили/сазна-
ли како бисте закључили истраживање. Ево 
неколико примера питања која можете по-
ставити. Нека ће бити применљивија или 
релевантнија од других, у зависности од из-
абраног предмета:
• Шта нам овај предмет може рећи о 

утицајима, одговорностима, односима 
и размени између особа на локал-
ном, институционалном и међуна-
родном нивоу?

• Шта нам овај предмет може рећи о ути-
цајима, везама, одговорностима, одно-
сима и размени унутар континента и из-
међу континента и других делова света?

• Да ли овај предмет одражава ширу 
историју истог времена?

• Да ли овај предмет приказује повезани 
или сукобљени свет?

• Да ли је овај предмет увек био део исто-
ријског наратива или су он или његов 
творац у прошлости доживели исто-
ријско брисање или изостављање?
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СА КОЈИМ ПРЕПРЕКАМА СЕ 
МОЖЕ СУОЧИТИ НАСТАВНИК 
КОЈИ КОРИСТИ ОВУ СТРАТЕГИЈУ?

Припрема биографије предмета могла 
би потрајати
Наставници могу да користе информације 
које музеји стављају на располагање. Неки 
музеји имају на својим веб-сајтовима био-
графије предмета или наставне ресурсе који 
се могу користити у оквиру ове стратегије.
Имајте на уму да музеји не могу или не пру-
жају једнаке количине информација о свим 
својим предметима - можда постоји много 
историјских извора који омогућавају ис-
траживачима или музејском особљу да вам 
обезбеде значајне информације или таквих 
историјских извора може бити врло мало.

Проналажење контекстуалних извора може 
бити тешко
Наставницима може бити тешко да пронађу 
секундарне изворе како би контекстуализо-
вали предмет. Музејске архиве су, опет, нај-
боље место за започињање потраге. Контак-
тирање музеја у коме се предмет тренутно 
налази вам може помоћи.

КАКО МОЖЕТЕ УЧИНИТИ ОВУ 
СТРАТЕГИЈУ ИНКЛУЗИВНИЈОМ?

Додатном подршком за ученике са 
слабијим постигнућима
Обезбеђивање смањеног наратива било би 
корисно да се смањи дужина текста за чи-
тање. Радни лист у коме се ученицима по-
стављају путоказ-питања о наративу пред-
мета и тражи се да попуне празна места 
такође може бити добра алтернатива.

Стварањем изазова за ученике са високим 
постигнућима
Сажимање информација у писаној форми 
може бити изазов. Након што ученици завр-
ше са анализом биографије предмета, замо-
лите их да напишу нову информативну кар-
тицу која би могла да стоји поред предмета 
у музеју. Како су ове картице често врло са-
жете, ово ће захтевати од ученика да укључе 
што више информација у мање од 100 речи.
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Пример 
примене ове 
стратегије
ЛАСЕРДИН ПОЛИХРОМОГРАФ



ЗАИНТЕРЕСУЈТЕ УЧЕНИКЕ И 
ПРЕДСТАВИТЕ ПРЕДМЕТ
Покажите фотографију предмета, али немој-
те рећи ученицима шта је то. Подстакните 
их да погађају. Можете им поставити сле-
дећа питања:
• За шта мислите да служи овај уређај?
• Када је направљен овај уређај?
• Где је направљен овај уређај?
• Ко је направио овај уређај?

Нека ученици претпоставе шта нам предмет 
може рећи о историји.

Након тога, прочитајте наглас ученицима 
информације о предмету које имате из му-
зеја или их замолите да их сами прочитају. 
Ово ће им послужити да се упознају са при-
чом о предмету.

Ласердин полихромограф   
- „претеча млазног осцилографа, неких 15 
година раније“
Полихромограф је изумео 1932. године 
португалски научник Армандо де Ласерда 
(1902-1984). Уређај је направљен у Бону 
(Немачка), у току Ласердине специјализа-
ције из експерименталне фонетике на Уни-
верзитету у Бону.

Уређај је имао део за усне и користио је тан-
ки млаз мастила који је био усмерен према 
траци папира на којој су снимани звуци го-
вора и покрети уста. Ово је минимализовало 
трење које је постојало у ранијим уређајима.

У то доба фонетичари су желели да разу-
меју људски говор, створе нове технике за 
учење различитих језика и помогну људима 
који имају физичке говорне препреке, попут 
немих људи.

АКТИВНОСТ 2: АНАЛИЗИРАњЕ 
ДЕЛОВА БИОГРАФИЈЕ ПРЕДМЕТА
Обезбедите ученицима додатни материјал 
поред музејских информација о предмету - 
фотографије предмета из различитих доба, 
писане документе итд.

За ову активност ученицима ће бити потреб-
но основно знање из међуратног периода. 
Можда ћете одлучити да задате неко чи-
тање о овом периоду као  припрему за ову 
активност. У зависности од нивоа знања ва-
ших ученика, можда ћете одлучити да им 
покажете политичку мапу земаља и инфор-
мације о различитим европским политич-
ким режимима.

Напредак и научне мреже у контексту 
европских национализама
У историји истраживања људског говора, 
рад Арманда де Ласерде, португалског фо-
нетичара 20. века, од велике је важности. 
Ласерда је био специјалиста за експери-
менталну фонетику у Лабораторији за фоне-
тику у Хамбургу и на Институту за фонетику 
у Бону од 1930. до 1933. Године 1936. ос-
новао је прву португалску лабораторију за 
експерименталну фонетику у Коимбри чије 
су  „сјајне техничке могућности“, заједно са 
међународним престижом свог оснивача 
и директора привукле огроман број стра-
них научника.

Током ауторитарног периода владавине од 
1933. до 1974, историографи су Португа-
лију схватали као претежно руралну земљу 
- живописну и у суштини незаинтересова-
ну за проблеме широм Европе, место где 
се спроводило мало научних истраживања. 
Међутим, поступак Арманда де Ласерде 
и лабораторије у Коимбри коју је основао 
закомпликовало је ово схватање. Преов-
лађујући имиџ научно заостале земље није 
се слагао са постојањем португалске уни-
верзитетске лабораторије која је привлачи-
ла истраживаче водећих универзитета ши-
ром света, попут Харварда.
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Уређаји које је развио Армандо де Ласерда, 
од којих су неки недавно поново откривени 
у резервним колекцијама у Научном музеју 
Универзитета у Коимбри (Museu da Ciência 
da Universidade de Coimbra), сада су постали 
извор културног наслеђа са потенцијалом 
да имају огроман утицај на поље музеоло-
гије и историографије (Kopytoff, 1986, 64-
91). Ласердин полихромограф може да по-
могне освешћивању и препознавању важне 
улоге коју је португалско научно тело игра-
ло на међународној сцени током периода 
диктатуре. Ласердини уређаји послужили 
су као катализатор за успостављање односа 
између истраживача из различитих земаља. 
Њихов утицај се тек деценијама касније 
притајио због застарелости предмета - не-
избежни резултат појаве нових уређаја који 
без Ласердиног доприноса ипак не би могли 
бити развијени.

Важно је истакнути ово научно наслеђе ре-
конструкцијом његове путање, идентифи-
ковањем различитих контекста и промена 
вредности предмета који га чине и препо-
знавањем пресудних веза између поједина-
ца и уређаја у простору и времену (Alberti, 
2005: 559-571). У периоду између ратова, 
овај и други научни изуми који повезују Ко-
имбру, Хамбург, Бон и Харвард, представљају 
још један „заборављени случај научне из-
врсности на периферији“ (Gootenberg, 2007: 
202-232. Cueto, 1989), показујући како нау-
ка, чак и у контексту економске аутархије и 
национализма, цвета у оквиру међународ-
них комуникационих мрежа.
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ВРЕМЕНСКА ЛИНИЈА 
БИОГРАФИЈЕ ПРЕДМЕТА

1. Изумео португалски научник, Армандо 
де Ласерда (1902-1984), 1932. године.

2. Финансиран од стране португал-
ске државе.

3. Направљен у Немачкој, на Универзитету 
у Бону - Институт за фонетику.

4. Први пут представљен у Холандији 1932. 
године на првом Међународном конгре-
су фонетских наука у Амстердаму.

5. Овај уређај и технике које је развио 
Армандо де Ласерда постали су свет-
ски познати и привукли су научнике из 
целог света у Португал.

6. Предмет је застарео између 
1950. и 1960.

7. Лабораторија за експерименталну 
фонетику на Универзитету у Коимбри 
угашена је 70-их.

8. Овај и други уређаји препуштени су за-
бораву на Универзитету у Коимбри док 
недавно нису поново откривени.

9. Овај и други уређаји сада добијају ново 
значење као музејски предмети.
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Фотографија Бонског института за фонети-
ку (1932) на којој су приказани Армандо де 
Ласерда (десно) и Паул Мензерат (лево) док 
спроводе истраживање користећи Ласердин 
полихромограф. (Архива: Museu da Ciência 
da Universidade de Coimbra) 



Францис Миле Роџерс (Универзитет Хар-
вард) док ради са Ласердиним полихро-
мографом на лабораторији Универзитета 
у Коимбри.

Армандо де Ласерда: „Међународни ауто-
ритет у експерименталној фонетици“. Ласер-
да је позван да предаје на неколико уни-
верзитета попут Висконсин-Медисон или 
Краљевског колеџа Градског универзитета у 
Њујорку (1965).

Документи које су страни фонетича-
ри послали Арманду де Ласерди.
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Дискусија
Разговарајте о томе шта сте открили/сазна-
ли како бисте закључили истраживање. 
Следе питања на која би ученици могли да 
одговарају:
• Шта нам Ласердин полихромограф 

може рећи о утицајима, одговорности-
ма, односима и размени између особа 
на локалном, институционалном и међу-
народном нивоу?

• Шта нам може рећи о утицајима, везама, 
одговорностима, односима и размени 
унутар континента и између континента 
и других делова света?

• Да ли овај предмет одражава ширу 
историју истог времена?

• Да ли овај предмет приказује повезани 
или сукобљени свет?

Млазни штампачи које свакодневно кори-
стимо воде порекло од Ласердиног полихро-
мографа. Научни напредак заснован на гло-
балној сарадњи резултирао је побољшаним 
развојем и благостањем становништва.

Ова биографија предмета наглашава по-
требу за глобалном одговорношћу. Док су 
традиционални, елитни научни центри из 
земаља попут САД-а, Француске, Енглеске и 
Немачке били укључени у развој полихро-
мографа, њима су била потребна и имали су 
користи од истраживања спроведених у пе-
риферним институцијама и земљама (нпр. 
она у јужној Европи, источној Европи и Ла-
тинској Америци).

Ласердин полихромограф, у контексту на-
ционализма, изврстан је пример који се ко-
ристи приликом истицања научног напрет-
ка првих деценија двадесетог века. Упркос 
наводно затвореној Европи, економској 
аутархији и ривалству међу народима, исто-
рија показује да се научно знање развија-
ло. Овакав развој догађаја био је могућ 
само циркулацијом људи, идеја, научних 
предмета и публикација. Научни односи 
повезани са овим уређајем показују Евро-
пу изван национализама. Наука нема гра-
ница, а развој научног знања заснива се на 

спајању интелекта без обзира на различи-
те националности и политичке идеологије. 
Ове међународне мреже показују кохезију 
у иначе подељеној Европи и од виталног су 
значаја за послератно европско јединство 
и напредак.



ДОДАТНЕ ТЕМЕ КОЈЕ 
СЕ МОГУ ОБРАДИТИ 
ПРИМЕНОМ ОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ

• Куков и Витстонов телеграф (Кућа ев-
ропске историје)

• Идеја за будућу европску новча-
ницу; Холандија 1949 (Кућа ев-
ропске историје)

• Бендеријски устав - Пилип Орлик
• Зграде различитих намена и власника 

током година
• Уметност као историјски доказ
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Анализа историјских 
личности у циљу 
разумевања како  
и зашто су различито 
схваћене



ГЕНТИАН ДЕЂА

Велике историјске личности су че-
сто виђене или запамћене на целом 
континенту. За неке су оне хероји. 
За друге, зликовци. Ова стратегија 
подстиче ученике да истраже како 
и зашто се историјске личности раз-
личито перцепирају.
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ПРЕГЛЕД СТРАТЕГИЈЕ
Ова наставна стратегија фокусира се на ана-
лизу кључних личности из прошлости - ско-
рашње или давне. Од ученика се тражи да се 
усредсреде на једну фигуру како би анали-
зирали како се она доживљава или памти на 
различитим местима.

Ученици се подстичу да погледају исто-
ријска тумачења ових фигура - од текста 
преко споменика до савремених медија 
- како би утврдили како их свака држава/
регион доживљава. Да ли их доживљавају 
позитивно или негативно? Од ученика се 
тражи да истраже историјски контекст који 
стоји иза ових перцепција како би претпо-
ставили разлоге због којих се ове фигуре 
тако доживљавају.

 

КОЈИ ЈЕ ЦИЉ ОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ?
Ова стратегија има за циљ да подстакне 
ученике да сагледају даље од доминант-
них историјских наратива своје земље или 
заједнице. Гледајући како различити људи 
доживљавају исту фигуру, суочавају се са 
чињеницом да често постоје вишеструка ту-
мачења историје и историјских личности.

Стратегија ће нагласити да је историја кон-
струисана и подстаћи ће ученике да критич-
ки приступе доминантним наративима који-
ма су подучавани.



Шта вам је 
потребно за 
употребу ове 
стратегије 
у вашој 
учионици?



КОРАК 1: ПРИПРЕМИТЕ 
МАТЕРИЈАЛЕ
Да бисте спровели ову активност, прво мо-
рате прикупити материјале о историјској 
личности коју желите да проучавате. Мате-
ријали би требали бити транснационална 
колекција различитих схватања исте фигу-
ре да би стратегија функционисала. Постоје 
две могућности: 

Корак 1 - Могућност 1 - Користите већ 
припремљене материјале
Користите готове материјале. На пример, на 
historiana.eu постоје материјали о Гаври-
лу Принципу који се могу користити за ову 
стратегију.

Корак 1 - Могућност 2 - Припремите сами 
материјале
Да бисте саставили ефикасну транснацио-
налну колекцију материјала, потребно је да:

А. Изаберете одговарајућу историјску лич-
ност за проучавање
Стратегија ће најбоље функционисати са 
личностима:
• које се доживљавају на различите начи-

не. На пример, одаберите личности које 
би у једној земљи могле бити виђене 
као хероји, а у другој као негативци.

• за које постоји лако доступан материјал. 
Покушајте да пронађете различите при-
казе ове личности у уџбеницима, стату-
ама и медијима. Није неопходно имати 
сва три, али што више извора информа-
ција имате из најширег спектра земаља, 
то ће резултати бити бољи.

• које су познате. Ово ће више и боље 
заинтересовати ученике.

Б. Припремите материјале
Упознајте се са наративом историјске лич-
ности коју проучавате. Чврста позадина је 
кључна пре било чега другог. Шта се сигурно 
зна? Шта је неизвесно? Који су уобичајени 
митови у вези личности? Затим пронађите 
материјал о изабраној историјској личности 
из различитих земаља или заједница.

• Када тражите приказе, потражите најо-
чигледније које можете пронаћи јер ће 
ово помоћи ученицима, нпр. оне који 
приказују ове личности скроз негативно 
или позитивно.

• Имајте на уму да медијска пред-
стављања, посебно постови на друштве-
ним мрежама, могу да користе слике 
у расистичке или сврхе мржње што не 
треба промовисати у учионици.

• Ограничите број приказа које пронађете 
на три или четири по врсти материјала. 
Више ће овај задатак учинити немо-
гућим за спровођење у дело.

• Биће неопходно пружити одређени 
контекст статуама и медијским пред-
стављањима: Ko их је створио? Када? 
Где? У коју сврху? За коју публику? Ко их 
је финансирао? 

ГДЕ МОГУ НАЋИ ПРИМЕРЕ ИЗ 
РАЗЛИЧИТИХ ЗЕМАЉА/ЗАЈЕДНИЦА? 

Уџбеници
у својој земљи и користећи 
мрежу ЕуроКлио

Споменици/Спомен-плоче
 преко колекција попут Еуропеане или 
претрагом на интернет претраживачу

Медијска представљања
преко колекција попут Еуропеане или 
претрагом на интернет претраживачу
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КОРАК 2: КОРИСТИТЕ 
МАТЕРИЈАЛЕ У УЧИОНИЦИ

Активност 1

Ова активност упознаје ученике 
са причом.

Пре него што ученици анализирају било 
који од различитих приказа историјске лич-
ности, од пресудног је значаја да знају при-
чу и кључне догађаје из њиховог живота. То 
се може учинити на неколико начина, међу 
којима су:
•  Читање приче, разјашњавање онога 

што је чињенично познато и шта се 
претпоставља.

• Навођење ученика да креирају времен-
ску линију или причу о тој личности.

На крају ове активности, објасните учени-
цима да, иако је ово прича историјске лич-
ности, није нужно да је сви људи гледају на 
исти начин. Истакните чињеницу да је исто-
рија конструисана и подстакните ученике да 
сагледају различите приказе.

Активност 2

Ова активност ученицима даје 
увид у различите представе исто-
ријске личности.

Поделите ученике у групе. Свака група ће 
истражити представе - споменике, спо-
мен-плоче, новинске чланке, видео записе, 
итд - о Гаврилу Принципу како би боље раз-
умели како га се доминантно сећају и памте 
различите групе у различитим заједницама. 
• Истраживање начина презентовања 

личности (у школским уџбеницима) у 
различитим земљама може им помоћи 
да схвате како се та личност званично 
доживљава у тој земљи.

• Истражујући како је личност пред-
стављена на споменицима и спо-
мен-плочама у различитим земљама или 
заједницама, помоћи ће им да схвате 
како се одржава сећање на њу.

• Истражујући како је та личност пред-
стављена у савременим медијима у 
различитим земљама или заједницама, 
помоћи ће им да схвате како се нај-
чешће та личност памти.

Свакој групи треба дати празан образац 
сличан оном који се налази на крају ове 
стратегије (слика 1).

Док то раде, од пресудне је важности да се 
ученици не фокусирају на оно што сматрају 
најбољим представљањем; него би се треба-
ли усредсредити на детаље сваког приказа. 

Дискусија 1

Ова дискусија омогућава ученицима 
да упореде и анализирају различите 
перцепције и свеобухватно размис-
ле о импликацијама одступања у 
представљању. 

Када се истраживање заврши, важно је 
разговарати о налазима. За подстицање 
дискусије могу се користити нека од сле-
дећих питања:
• Постоје ли разлике између начина на 

који уџбеници, статуе и медији пред-
стављају ову личност? Зашто?

• Да ли постоји више сличности или 
разлика између начина на које се ова 
личност доживљава?

• Зашто различити људи исту историј-
ску личност доживљавају на разли-
чите начине?

• Да ли се перцепција ове личности про-
менила током времена? Зашто?

• Како бисмо могли да превазиђемо неке 
разлике које постоје у начинима на које 
доживљавамо ову личност?

• Зашто би различита перцепција ове 
личности могла бити опасна?

• Шта су наша истраживања показала о 
природи историје и начину на који се 
сећамо прошлости?
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СА КОЈИМ ПРЕПРЕКАМА СЕ 
МОЖЕ СУОЧИТИ НАСТАВНИК 
КОЈИ КОРИСТИ ОВУ СТРАТЕГИЈУ?

Избор одговарајуће историјске личности
Избор контрастних представа је кључан за 
функционисање ове стратегије. Оне морају 
бити разумљиве ученицима и другачије. Је-
зик може бити препрека за проналажење 
правих извора. 

Недостатак контекста
Да би стратегија функционисала, ученици 
треба да знају у ком контексту је настао при-
каз. Потребни су им подаци о времену, месту 
и ствараоцу. У супротном, они неће моћи да 
направе тачне закључке. Ови подаци нису 
увек лако доступни. 

КАКО МОЖЕТЕ УЧИНИТИ ОВУ 
СТРАТЕГИЈУ ИНКЛУЗИВНИЈОМ?

Додатном подршком за ученике са 
слабијим постигнућима
Осигурајте да ученици знају шта су исто-
ријске представе. Можда би било добро по-
казати им савремене слике познатих лично-
сти и питати их какве карактеристике имају. 
Да ли изгледају као хероји или зликовци?

Такође бисте могли да задате ученицима да 
посматрају статуе или спомен-обележја, јер 
је ово медијум мање оптерећен текстом и 
карактеристике личности су обично хипер-
болисане и очигледније. Можете им дати ли-
сту захтева. На пример:
• Шта представља ова статуа?
• Да ли су људи који су направили ову 

статуу поносни на ову личност? На осно-
ву чега то можете рећи?

• Како позира ова личност? Зашто је 
уметник поставио личност у ову позу?

Стварањем изазова за ученике са високим 
постигнућима
Замолите ученике да истраже личности у 
својој земљи или заједници које одређене 
групе другачије доживљавају. Ученици могу 
изнети своја открића/размишљања у диску-
сији у учионици како би се чуле и перцеп-
ције мањина и подвукло да не постоји нес-
поран наратив.

Изазовите ученике да пронађу додатне 
различите приказе исте историјске лично-
сти. Замолите их да објасне разлике и њи-
хове узроке.

Ако постоје правни прописи о историјском 
сећању на ову личност, позовите ученике да 
га прегледају и анализирају. Који би могли 
бити мотиви за доношење закона? Ово би 
могло захтевати од наставника да поједно-
стави језик.
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Пример 
примене ове 
стратегије
ХИСТОРИАНА – САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ



Активност 1

Обезбедите ученицима историјски 
контекст - кроз предавање, дискусију 
и/или брошуру.

Пре него што ученици анализирају било који 
од различитих приказа Гаврила Принципа, 
од суштинске је важности да знају причу и 
кључне догађаје у његовом животу. На крају 
ове активности, објасните им да, иако је ово 
прича Гаврила Принципа, није нужно да сви 
људи на њега и његове поступке гледају на 
исти начин. Истакните чињеницу да је исто-
рија конструисана и подстакните ученике да 
спознају различите представе.

САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ 
Анексиона криза била је резултат 
анексије територије Босне и Херцеговине 
у Аустроугарско царство (1908-
1909) и балканских ратова који су 
уследили(1912-1913). До 1914. године 
однос између Србије и Аустроугарске 
империје се погоршао. Припајајући Босну 
и Херцеговину, Аустроугарско царство је 
продрло дубоко на Балкан до граница 
Србије. Након Балканских ратова, велике 
силе су се упустиле у борбу за поделу 
земаља. Аустроугарско царство, Немачка 
и Италија с једне, а Француска, Велика 
Британија и Русија с друге стране, умешале 
су се дипломатским интервенцијама и 
припремом за могући оружани сукоб. 

Паралелно са овим развојем почели су да 
расту јужнословенски омладински покре-
ти. Залагали су се за идеју јужнословенског 
јединства. Циљ им је био да униште Хабз-
буршку монархију како би ујединили све 
јужнословенске нације у једну заједничку 
државу под вођством Србије. Омладина се 
организовала у тајне групе, а средства за 
политичка рушења често су била убиства 
истакнутих представника Монархије. 

Свесна погоршања односа, Аустроугарска 
монархија је, као демонстрацију своје моћи 
на Балкану, организовала војне маневре у 
лето 1914. године. Њих је спроводио пре-
столонаследник, надвојвода Франц Ферди-
нанд лично.

Током надвојводине посете Сарајеву 28. јуна 
1914, чланови организације Млада Босна, 
Гаврило Принцип, Недељко Чабриновић, 
Трифко Грабеж, Васо Чубриловић, Цвјетко 
Поповић, Мухамед Мехмедбашић, Данило 
Илић и други, извршили су атентат на на-
следника и његову супругу Софију. Аустроу-
гарска монархија је за овај догађај кривила 
Србију и убрзо након тога објавила рат. Ус-
ледило је објављивање рата и укључивање 
других земаља у сукоб. Искра атентата за-
палила је велику ватру Првог светског рата.

У историографији су Сарајевски атентат и 
умешаност Србије приказани на различите 
начине. Док су атентат неки оправдавали 
херојским чином омладинске организације 
Млада Босна која се желела ослободити 
страних власти, за друге су Гаврило Принцип 
и остали атентатори били злочинци и њихов 
чин је жестоко критикован.

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА БРИТАНИКА
Гаврило Принцип, (рођен 25. јула [13. јула, 
стари календар] 1894, Обљај, Босна - умро 
28. априла 1918, Терезијанштат, Аустрија), 
јужнословенски националиста који је извр-
шио атентат на надвојводу Франца Ферди-
нанда, наследника аустроугарског престола, 
и његову супругу, Софију, војвоткињу фон 
Хохенберг (рођена Хотек), у Сарајеву, Босна, 
28. јуна 1914. Принципов акт је Аустроугар-
ској дао изговор да тражи отварање не-
пријатељства против Србије и тако убрзао 
Први светски рат. У Југославији — јужносло-
венска држава коју је замислио — Принцип 
је почео да се сматра националним херојем. 
Рођен у сељачкој породици босанских Срба, 
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Принцип је био обучен за тероризам у 
српском тајном друштву познатом као Црна 
рука (право име Уједињење или Смрт, „Union 
of Death“). Желећи да уништи аустроугарску 
власт на Балкану и да уједини јужнословен-
ске народе у федералну нацију, сматрао је 
да први корак мора бити атентат на члана 
хабзбуршке царске породице или високог 
званичника владе.

Сазнавши да ће Франц Фердинанд, као ге-
нерални инспектор царске војске, бити у 
званичној посети Сарајеву у јуну 1914. годи-
не, Принцип, његов сарадник Недељко Ча-
бриновић и још четворица револуционара 
чекали су надвојводину поворку 28. јуна. Ча-
бриновић је бацио бомбу која се одбила са 
надвојводиног аутомобила и експлодирала 
испод следећег возила. Убрзо касније, у току 
надвојводине вожње у болницу у посету 
официру рањеном бомбом, Принцип је убио 
Франца Фердинанда и Софију, а рекао је да 
није циљао на војвоткињу већ на генерала 
Оскара Поћорека, војног гувернера Босне. 
Аустроугарска је сматрала Србију одговор-
ном и објавила јој је рат 28. јула.

Након суђења у Сарајеву, Принцип је осуђен 
(28. октобра 1914) на 20 година затвора, 
максималну казну дозвољену за особу млађу 
од 20 година на дан њеног злочина. Веро-
ватно туберкулозан пре затвора, Принцип 
је подвргнут ампутацији руке због туберку-
лозе костију и умро је у болници у близини 
свог затвора.

Информације о наводу „Гаврило Принцип“
Датум објаве: 24. април 2020.
УРЛ: https://www.britannica.com/biography/
Gavrilo-Princip

Непознати аутор, 
1910-их/CCO

38 ДЕљЕњЕ ЕВРОПСКИХ ИСТОРИЈА

https://www.britannica.com/biography/Gavrilo-Princip
https://www.britannica.com/biography/Gavrilo-Princip


Активност 2

Ова активност наводи ученике да 
погледају различите приказе Гаври-
ла Принципа.

Поделите ученике у групе. Свака група ће 
истражити представе - споменике, спо-
мен-плоче, новинске чланке, видео записе, 
итд - о Гаврилу Принципу како би боље раз-
умели како га се доминантно сећају и памте 
различите групе у различитим заједницама.

Свакој групи треба дати празан образац 
сличан оном који се налази на крају ове 
стратегије (слика 2).

Док то раде, од пресудне је важности да се 
ученици не фокусирају на оно што сматрају 
најбољим представљањем; него би се треба-
ли усредсредити на детаље сваког приказа.

Дискусија 1
Ова дискусија омогућава ученицима да упо-
реде и анализирају различите перцепције 
и свеобухватно размисле о импликацијама 
одступања у представљању.

Када се истраживање заврши, важно је 
разговарати о налазима. За подстицање 
дискусије могу се користити нека од сле-
дећих питања:
• Које су разлике у начинима на које 

различити извори представљају Гаври-
ла Принципа?

• Зашто различити људи доживљавају Гав-
рила Принципа на различите начине?

• Да ли се перцепција Гаврила Принципа 
променила током времена? Зашто?

• Да ли има више сличности или разлика 
у начинима на које се доживљава Гаври-
ло Принцип?

• Како бисмо могли да превазиђемо неке 
разлике које постоје у начинима на које 
доживљавамо Гаврила Принципа?

• Зашто различите перцепције њега могу 
бити опасне?

• Шта су наша истраживања показала о 
природи историје и начину на који се 
сећамо прошлости?
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Пример 
материјала  
о историјској 
личности  
ГАВРИЛО ПРИНЦИП



КАКО ЈЕ ГАВРИЛО ПРИНЦИП 
ЗАПАМЋЕН У ЈАВНОСТИ?

Перспектива 1 – Анти-Принцип
Натпис на споменику, 1917. „На овом месту 
надвојвода Франц Фердинанд и његова 
супруга, војвоткиња Софија од Хохенберга 
дали су своје животе и пролили крв за Бога 
и Отаџбину“  

Перспектива 2 – Про-Принцип
Београдска улица која носи име Гаври-
ла Принципа.

Ctac / CC BY-SA 

Поновно одигравање атентата на ау-
стријског надвојводу Франца Фердинанда 
28. јуна 1914. године у Сарајеву, где су бо-
сански Срби открили статуу у знак сећања 
на атентатора Гаврила Принципа.

Фотографија Дамира Спанића са Unsplash 
УРЛ: https://unsplash.com/photos/CSGom5WecgA
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Отисци стопала и плоча Гаврила Принципа 
постављени 1945. године
Са овог места 28. јуна 1914. године, Гаври-
ло Принцип је својим хицем изразио наци-
онални протест против тираније и векове 
чежње нашег народа за слободом. 

Спомен-плоча постављена 6. маја 1945. 
године и спомен-трагови Г. Принципа по-

стављени 1956. године. 
УРЛ: http://g-ecx.images-amazon.com/

images/G/01/wikipedia/images/b67c09a14e34
6968a34ce5b9ec165b8746cee8aa.jpg

Слике и подаци о изградњи и изради гроб-
нице за атентаторе 1920. године
Данас у Сарајеву 
(Телеграм за „Политику“) Сарајево, 6. јун 

Сутра, на дан Светог Јована, биће службе-
на сахрана костију Видовдана (Видовдан, 
28. јун (јунаци). Гаврило Принцип, Недељко 
Чабриновић, Јаков Миловић, браћа Митар и 
Него Керовић, који су доведени из Терези-
на у Чешкој, у пратњи Сокола. Поворка за-
почиње у пошти, где ће Лујо Новак одржати 
говор, према месту где је Гаврило Принцип 
убио Франца Фердинанда и његову супру-
гу на Видовдан, 1914. На том месту, Василиј 
Грђић ће говорити о значају Видовданског 
атентата, праћен хорском представом „Хеј, 
трубачу“. На гробљу Косево изграђена је по-
себна гробница, где ће сутра бити положени 
остаци Гаврила Принципа и његових колега.

Политика, бр. 4384 од 7. јуна 1920

Капела Светог Архангела Михаила и натпис 
на надгробној плочи
Благо томе ко довијек живи, имао се рашта 
и родити. Видовдански јунаци Недељко 
Чабриновић, Вељко Чубриловић, Гаврило 
Принцип, Данило Илић, Него Керовић, Ми-
хајло Мишко Јовановић, Јаков Миловић, Бог-
дан Жерајић, Трифко Грабеж, Митар Керо-
вић, Марко Перић. 1914. 
                   

Перспектива 3 – Амбивалентна (мешовита 
или неутрална перспектива)
Плоча у Сарајеву у спомен на атентат 1914.

Фотографија: Michael Buker/Wikicommons.

42 ДЕљЕњЕ ЕВРОПСКИХ ИСТОРИЈА

http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/wikipedia/images/b67c09a14e346968a34ce5b9ec165b8746cee8aa.jpg
http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/wikipedia/images/b67c09a14e346968a34ce5b9ec165b8746cee8aa.jpg
http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/wikipedia/images/b67c09a14e346968a34ce5b9ec165b8746cee8aa.jpg


КАКО ЈЕ ГАВРИЛО ПРИНЦИП 
ПРЕДСТАВљЕН У МЕДИЈИМА? 

Перспектива 1 – Анти-Принцип
Новински чланак из Сарајевског листа 
бр. 130, 29. јун (16. јун) 1914. Чланак из 
владиних новина објављених у Сарајеву за 
време владавине Аустроугарске монархије, 
о атентату на Франца Фердинанда. 
Јулијански календар се користио на том 
подручју до 1918.

“„То су били дани радости, дани узбуђења. Ко 
их се не сећа? (...) Људи су их радо примили, 
јер је посета била декоративна, поздравили 
су их кад су се изненада појавили у Сарајеву, 
људи су били веома срећни, гледајући свог 
будућег владара у очи. (…) И коначно, до-
шао је последњи дан њиховог боравка у Са-
рајеву - и одједном је чаша радости до врха 

била испуњена најгором горчином. Радост и 
ведрина изненада су нестали под утиском 
страшног богоостављеног чина, одневши 
драгоцене животе надвојводе и наследника 
Франца Фердинанда и војвоткиње Софије 
од Хохенберга. (...) У срцу данашње дубо-
ко ражалошћене Босне лежи мртво тело 
наше наде и понос целе Хабзбуршке мо-
нархије. (…)“

Politische Correspondenz (Vienna) – DIE 
ERMORDUNG DER HRONFOLGERS UND 
SEINER GEMAHLIN – број 11610 од 30. 
јуна 1914.
Ова новинска агенција објављује оно што 
су бечки листови писали другог дана након 
атентата. 

Neuefreie Preace: Атентат је био балканско 
убиство, крвожедан чин, сличан дивљачком 
касапљењу. Дакле, ако ово убиство треба да 
значи да ће ваши владари и престолона-
следници увек бити овако дочекивани у Са-
рајеву, онда би једини одговор могао бити: 
„Овде смо и остајемо овде“. Сви шефови 
држава морају размишљати о миру, али не 
смеју дозволити да се балканска куга даље 
шири, јер је злочин заразан.

Die Zeit: Тешка сенка пада на Србију. Србији 
се сада пружа велика и племенита прилика 
да чини добро за себе и своје сународнике у 
нашој Монархији. Србија би требало да иско-
ристи ову прилику. Након дивљачког српског 
поступка у Сарајеву, у Београду би требало 
да буде противудара племенитих Срба. 

Никола Д. Тришић, Сарајевски атентат у 
светлу библиографских података, Веселин 

Маслеша, Сарајево 1980, 21.
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“Катастрофа у Сарајеву. Атентат на надвојво-
ду Фрању Фердинанда и војвоткињу од Хо-
хенберга. Са ручном бомбом и Бровнингом. 
Наследник и његова супруга су убијени. Два 
атентата. (…) Ухапшени атентатори. Повра-
так цара.” 

Die Illustrierte Kronen Zeitung (највећи ау-
стријски дневни лист, излазио од 1900), 29. 

јуна 1914.
УРЛ: http://einestages.spiegel.de/hund-images/ 

2009/11/16/96/e70e86700c4437f45762133d
e62765b5 _image_document_large_featured_

borderless.jpg. 

Перспектива 2 - Про-Принцип
Стенографске белешке, Гаврило Принцип 
о својим и политичким циљевима 
Младе Босне. 
Идеал омладине: јединство југословенског 
народа, Срба, Хрвата и Словенаца, али не 
под Аустријом. У неком облику државе, ре-
публике или нечег сличног. Веровао је да ће 
доћи до револуције ако Аустрија дође у те-
жак положај. Али за такву револуцију мора 
се припремити терен, створити располо-
жење. Било је атентата и раније, а атентато-
ри су били хероји наше омладине. Није мис-
лио да буде херој. Желео је само да умре за 
своју идеју. (...)

Извод из стенографских белешки бечког 
психијатра Д. Мартина Папенхајма; Прин-

цип о себи, Загреб 1926), у: В. Богићевић, 
Млада Босна, писма и прилози, Сарајево 

1954, 464-465..

Памфлет присталица атентатора. Волимо 
своје хероје.
 Јукића, Зерјића, Дојчића, Чабрињу, Планин-
шчака, Принципа, јер они су пророци на-
ције, јер су нација! Синови Југославије! Зар 
не осећате, синови Југославије, да у тој крви 
лежи наш живот и да је атентат Бог бого-
ва нације, јер то доказује да Млада Босна 
живи. Тамо живи тело притиснуто неподно-
шљивим империјалистичким теретом, живи 
тело спремно за смрт! (...) У крви је живот 
расе, у крви је Бог нације! Смрт је претходи-
ла Васкрснућу! Атентат је васкрсење Нације. 
(...) а смрт два хероја је Васкрсење наших 
срца. О славни, о велики синови и пророци 
Југославије! 

МАНУСКРИПТ пронађен током претреса 
боравишта Младена Стојановића, ученика 

завршне године гимназије у Тузли, који је 
написао на дан Сарајевског атентата, 28. 

јуна 1914; В. Богићевић, Млада Босна, Са-
рајево 1954..
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Новински чланак у Политици, 
Народна библиотека Србије, Онлајн каталог

Крвави сарајевски догађај оставио је сјајан 
утисак у свим друштвеним слојевима у Бе-
ограду. Утисак је још дубљи јер из искуства 
знамо да ће као реакција на овај крвави чин 
доћи до многих проблема за наше људе у 
Аустроугарској монархији. (...) Бечка штампа 
ће, као и увек, писати бедне оптужбе за Србе 
и Србију. Српска нација биће окривљена јер 
су убице Чабриновић и Принцип српске на-
ционалности. Србија ће бити крива јер је је-
дан од атентатора, како је саопштено из Са-
рајева, на саслушању рекао да је раније био 
у Београду. Обе оптужбе су апсурдне. Нити 
цела нација може бити одговорна за поступ-
ке једног или два појединца, нити Србија 
може бити одговорна за поступке човека, 
само зато што је некада живео у Србији. (...) 

Политика, бр. 3744, 17. 06. 1914.

Перспектива 3 - Амбивалентна (мешовита 
или неутрална перспектива)
Престолонаследника аустријског престола 
убила је, заједно са супругом, босанска ом-
ладина, освећујући се за анексију земље.
New York Times (амерички дневни лист који 
непрекидно излази од 1851), 29. јул 1914.
 

Суђење у Сарајеву
Главна расправа започета је против Прин-
ципа, Чабриновића и сарадника, због уби-
ства Франца Фердинанда и његове супруге. 
Државни тужилац сарајевског суда оптужио 
је Принципа и двадесет двоје његових са-
радника за издају и два убиства с преду-
мишљајем. Поред њих, још тројица су оп-
тужени за саучесништво због скривања 
оружја набављеног за извршење атентата. 
Тужилаштво износи поступак завере при-
падника Народне одбране у Београду и опи-
сује путовања завереника и шверц оружја 
у Босну, како су пронашли саучеснике у 
Сарајеву и друге детаље о атентату. Тужи-
лаштво наводи поступак завере припадни-
ка Народне одбране у Београду и описује 
иредентистичку заверу српско-национали-
стичких кругова у Београду, која је досезала 
до самог краљевог двора и системски рад 
против аустроугарске и хабзбуршке дина-
стије у Србији, Хрватској и Босни са циљем 
да Хрватску, Далмацију, Истру, Босну, Херце-
говину и јужну Мађарску, насељене Срби-
ма, преузму од Аустроугарске монархије и 
да ове земље припоје Србији. Завереници 
Принцип и Чабриновић признали су, како се 
тврди у једном телеграму из Сарајева, да су 
били надахнути мржњом према Монархији 
и српским националистичким осећањима за 
уједињење свих Југословена, уништавање 
Аустроугарске и стварање великог српског 
царства. Због тога су осмислили план за 
атентат на надвојводу Франца Фердинанда; 
план који су реализовали. 

Политика, бр. 3842, 6. 10. 1914.

Сви плачу
Дворска сцена. 15. октобра.

На крају процеса у Сарајеву, Чабриновић је 
дао своју изјаву: Искрено, нисмо знали да 
је преминули био отац, тек смо овде сазна-
ли да има децу. Најдубље смо дирнути по-
следњим речима које је рекао својој жени: 
Немој умрети! Живи за своју децу. (Цела 
судница је плакала.) Можда сам ја зликовац, 
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убица. Радите са мном шта хоћете; али кунем 
се Богом, само желим да стари цар, деца, у 
души опросте нама што смо погрешили. Ви, 
судије, одмах нас пошаљите на смрт. Нисмо 
устаљени злочинци, већ само преварени де-
чаци. (Није могао даље да говори од плача.)

Тада је председавајући судија питао опту-
жене да ли неко жели нешто да каже. Гаври-
ло Принцип је тада стајао, чврст и одлучан 
(...), румених образа, али смирен, показујући 
самоконтролу, и енергично је рекао: У овом 
атентату није било страних подстицаја. Када 
је Чабриновић то рекао, лагао је, а такође 
је лагао и државног тужиоца који је то же-
лео да докаже. Нико нас није унајмио! Во-
лели смо свој народ, знали смо околности 
живљења, добро смо знали све његове не-
воље! То је истина. 

Политика, бр. 3850, 14. 10. 1914.

Зликовац или херој? Сарајево је подељено 
у односу према надвојводином убици 
Гаврилу Принципу
100 година након што је радикал босан-
ских Срба убио Аустријанца Франца Ферди-
нанда, град је и даље подељен у његовим 
поступцима.

За половину града био је национални херој 
који се борио против империјалног угњета-
вања и у потпуности заслужује нови парк са 
својим именом. За другу половину је нега-
тивац који је убио трудницу и окончао епо-
ху цветања.

Гаврило Принцип, босанско-српски радикал 
који је покренуо ланац догађаја који су до-
вели до избијања Првог светског рата, биће 
централна личност у Сарајеву овог викенда, 
јер град обележава 100 година од када је 
1914. извршио атентат на надвојводу Фран-
ца Фердинанда.

Годишњицу обележавају концерти, конфе-
ренције и изложбе, јер се град истиче као 
светионик мира након века у коме је по-
везан са ратом. Али остају оштре поделе, 

како из најновијег рата између 1992-1995, 
у којем је страдало 100 000 људи, а Сараје-
во претрпело 1425-дневну опсаду од стране 
српских снага, тако и из догађаја пре 100 
година. Принцип остаје поларизујућа лич-
ност, коју поштују многи босански Срби, али 
је муслимани и Хрвати исмевају као убицу.

„Током протеклих 100 година, информације 
које је свет одавде добијао односиле су се 
на рат и злочине“, каже Иво Комшић, градо-
начелник Сарајева. „Сада шаљемо другачију 
поруку мира, љубави и разумевања.“

Ово је највећи међународни тренутак у Са-
рајеву од завршетка босанског рата пре ско-
ро 20 година. Низ међународних личности 
присуствује свечаностима у суботу, укљу-
чујући концерт оркестра Бечке филхармо-
није у новообновљеној градској кући, где 
је Франц Фердинанд присуствовао пријему 
непосредно пре атентата и у којој се налази-
ла градска библиотека, уништена од српске 
артиљерије током рата. Очекују се председ-
ници неколико европских земаља. Велика 
Британија шаље бароницу Варси. Нешто пре 
поноћи, хор ће певати на Латинском мосту, 
поред којег је Принцип убио Франца Фер-
динанда и његову трудну супругу Софију.

Међутим, свечаности бојкотују председник 
и премијер Србије, који тврде да плоча на 
градској кући у знак бомбардовања 1992. 
године и губитка скоро две милиона књига 
оцрњује српски народ.

Упркос својој поруци добре воље, Комшић 
председава само делом етнички подељеног 
града. Деветнаест година након завршетка 
рата, Босна делује као два „ентитета“, пре-
тежно муслиманска и хрватска федерација, 
и српска република (РС) којом доминирају 
Срби. Високо аутономна РС је призната ми-
ровним споразумом. Многи муслимани то 
сматрају производом етничког чишћења, 
док је за Србе њено постојање гарант мира.

Делови главног града леже у РС-у, где ад-
министрација Источног (источног) Сарајева 
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делује одвојено, а два дела нису ни споје-
на јавним превозом. У хитним случајеви-
ма, грађани Источног Сарајева не могу се 
лечити у општој болници у градском цен-
тру, напомиње Комшић, уместо тога морају 
их одвести 120 миља до Бање Луке, глав-
ног града РС.

У Источном Сарајеву, Гаврила Принципа и 
даље многи хвале као националног хероја 
који се борио против аустријског угњета-
вања. Очекује се да ће Милорад Додик, 
републички премијер, отворити нови парк 
и назвати га по убици. У доба комунизма, 
Принцип је сматран револуционарним хе-
ројем који се борио за слободу свих јуж-
них Словена, али сада је Босна независна и 
углавном се Срби држе овог става.

У шик италијанском ресторану на сарајев-
ском булевару који још носи име кому-
нистичког диктатора Тита, Асим Сарајлић, 
старији посланик муслиманско-национали-
стичке странке СДА, каже да је за муслима-
не и Хрвате Принцип привео крају златно 
доба историје под аустријском влашћу.

„Када су Аустријанци први пут окупирали 
1878. године, Босанци су одбили да прихва-
те царство, али за скоро 40 година учинили 
су за Босну више него што су то чинили сви 
други владари вековима - градећи желез-
нице, градове и институције. Аустријанци су 
нам дали много - савремене системе вла-
сти, образовања и здравства. За нормалне 
грађане Сарајева био је Принципов злочин 
што је убио недужну трудну даму и њеног су-
пруга који су дошли да прославе аустријска 
достигнућа. Ми смо снажно против митоло-
гије Принципа као борца за слободу.“

Али, седећи у кући коју гради у Источном 
Сарајеву усред ливада ишараних маковима, 
Небојша Грубач, који је ратовао у српској 
војсци почетком деведесетих, огорчен је 
променом у начину на који се Принципови 
поступци тумаче.

„Покушавају да промене историју“, каже он. 
„У школи сам научио да је херој, а сада га 
покушавају насликати као агресора - **** га!“

Он види Принципа и Босну као невине жрт-
ве политике великих сила која је довела до 
поновљених сукоба.

Упркос разликама у историји - и ратујући 
против муслимана пре непуне две деценије 
- Грубач не осећа анимозитет према осталим 
етничким групама у Босни. Каже да су 80% 
радова на његовој кући обавили муслимани. 
Одрастао је у делу града којим данас доми-
нирају муслимани, а и даље је добар прија-
тељ са муслиманом са којим се играо као 
дете, а који се током рата борио за босанску 
страну. Само један од његових познаника 
муслимана одбија да га поздрави. Али, до-
даје да и даље постоји страх који спречава 
уједињену Босну коју би желео да види - и 
да је нови рат стварна могућност због махи-
нација националистичких политичара.

Једна од ретких светлих тачака последњих 
година је прво Светско првенство босан-
ске фудбалске репрезентације, иако је тим 
елиминисан у групним фазама. У једном 
бару у сарајевском округу Грбавица, неко-
лико јарди од прве линије фронта током 
опсаде, младобосанци окићени бојама ове 
земље бодрили су се са стране током ње-
ног последњег меча, наглашене победе 
над Ираном.

„Да будем искрен, заправо ме није брига за 
годишњицу“, каже Тарик, 29-годишњи веб 
дизајнер који ради у британској компанији. 
„Мислим да је Принцип био кукавица која 
је убила трудницу. По њему, постоје много 
веће бриге. Фрустриран недостатком прили-
ка у Босни, посао тражи у Немачкој, где је 
током рата избегао са породицом. 

Ендрју МекДовал у Сарајеву, петак, 
27. јун 2014. 

https://www.theguardian.com/world/2014/
jun/27/gavrilo-princip-sarajevo-divided-
archduke-franz-ferdinand-assassination
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ДОДАТНЕ ТЕМЕ КОЈЕ 
СЕ МОГУ ОБРАДИТИ 
ПРИМЕНОМ ОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ

• Винстон Черчил
• Наполеон Бонапарта
• Јосиф Висарионович Џугашви-

ли - Стаљин
• Мајка Тереза
• Кристофер Колумбо
• Бенито Мусолини
• белгијски краљ Леополд II
• Михаил Горбачов
• краљица Викторија од Уједињеног 

Краљевства
• Стефан Бандера
• Катарина Велика
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Проучавање историје 
идеја у циљу учења 
о континуитету и 
променама



ХУАН КАРЛОС ОКАЊА

„Историја идеје“ подстиче ученике да кон-
текстуализују идеје које су утицале на ев-
ропску историју и изазива их да разговарају 
о сложеним и раздељујућим питањима која 
окружују ове идеје.
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ПРЕГЛЕД СТРАТЕГИЈЕ
Стратегија захтева од ученика да користе 
кључне вештине везане за историјско раз-
мишљање - хронолошки и географски рас-
поред важних догађаја - како би контексту-
ализовали еволуцију утицајних идеја које су 
обликовале историју.

Хронолошко и географско лоцирање до-
гађаја повезаних и/или оних који су састав-
ни део еволуције идеје може помоћи учени-
цима да разумеју утицаје, односе и размене 
који су одредили и наставили да одређују 
настанак и развој идеја које тренутно пре-
овлађују на континенту.

Проучавање еволуције ових идеја, које че-
сто карактеришу сукоби и контроверзе, пру-
жа сјајну прилику за повезивање ученика са 
историјом из перспективе разлика и разли-
читости. Предложена стратегија такође омо-
гућава ученицима да дискутују о сложеним 
и раздељујућим питањима која се тичу ево-
луције идеја на континенту. 

 
КОЈИ ЈЕ ЦИЉ ОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ?
Стратегија је првенствено усмерена на по-
дучавање еволуције широко заступљених 
идеја. Хронолошко размишљање и гео-
графско постављање помоћи ће ученици-
ма да контекстуализују савремене преов-
лађујуће идеје.

Стратегија такође омогућава ученицима да 
дискутују о неким контроверзним питањи-
ма која су обележила развој главних идеја 
заступљених широм Европе.



Шта вам је 
потребно за 
употребу ове 
стратегије 
у вашој 
учионици?



КОРАК 1: ОДАБЕРИТЕ ИДЕЈУ
Не можемо разумети данашњицу без разма-
трања утицајних идеја које су је обликовале. 
Идеја се може односити на економски и/или 
политички систем - капитализам, комунизам, 
ауторитаризам, аутократију, демократију, 
меритократију, федерализам, унитаризам, 
популизам, либерализам итд - или систем 
веровања - пацифизам, милитаризам, хума-
низам, теизам итд.

Идеја се може представити као горе помену-
та - политички, економски или други систем 
веровања - или може бити нешто конкрет-
није што спада у већу окосницу система или 
служи као једно од његових основних наче-
ла. На пример, „Европска заједница“ потпада 
под окриље федерализма. Примери основ-
них поставки/основних идеја су „имовина је 
у приватном власништву“ (капитализам) или 
„употреба насиља никада није оправдана“ 
(пацифизам).

Идеја треба да буде:
• утицајна - игра улогу у обликовању 

данашњице.
• широко распрострањена - од значаја за 

многе земље, не само за вашу.
• лака за дефинисање - не ослања се на 

опсежно претходно знање политичке 
или економске теорије.

• праћена догађајима током времена - 
могуће је указати на различите тренутке 
када је идеја еволуирала.

Избор одговарајуће идеје је пресудан за 
стратегију. Изаберите идеју која ће занима-
ти и ангажовати ваше ученике и која је при-
лагодљива вашем наставном програму.

КОРАК 2: ИЗАБЕРИТЕ ДОГАЂАЈЕ 
И ДАТУМЕ
Да бисте спровели ову активност, прво мора-
те сами да схватите како се идеја развијала, 
за кога се развијала и који су фактори утица-
ли или покренули промене у размишљању. 
Након овога, треба да пажљиво одаберете 
кључне догађаје које ће ученици распоре-
дити хронолошки и географски. 

Да бисте направили ефективну колекцију до-
гађаја или утицаја (публикације, проналасци 
итд), узмите у обзир следеће критеријуме:
• Морају се односити на развој идеје.
• Када је могуће, требало би да имају 

међународни домет.
• Тамо где је могуће, требало би да утичу 

на широк спектар актера (социјално-е-
кономске, етничке, род/пол, итд).

Идеје - као што су економски и политички 
системи попут капитализма и комунизма - 
имаће географски разнолике корене од са-
мог почетка, јер су се у сличним временским 
периодима примиле у широком спектру 
земаља. Друге идеје можда неће понудити 
толико велике разлике на почетку своје ево-
луције, већ ће се касније видети различита 
тумачења и њихово географско ширење по 
целом континенту.

КОРАК 3: ПРИПРЕМИТЕ СЕ ЗА 
ДИСКУСИЈУ
Након хронолошког и географског лоци-
рања кључних догађаја повезаних са еволу-
цијом идеје, размотрите фазе или промене 
у размишљању које су повезане са еволу-
цијом идеје.

На пример, какво је било тумачење „нео-
туђивих људских права“ у 16. веку наспрам 
18. па наспрам 20. века? Које групе су се ква-
лификовале као „људи“ у овим различитим 
тумачењима? Бели елитни мушкарци, сви 
бели мушкарци, сви белци без обзира на 
пол, сви људи без обзира на веру, сви људи 
без обзира на расу, сви људи без обзира на 
сексуалну оријентацију?

Овај део стратегије омогућава ученицима да 
кроз дискусију продубе своје разумевање 
идеје и њеног развоја. Ако вам је лакше, раз-
мислите о томе да за себе направите водич, 
попут оног на крају ове стратегије (слика 1), 
који ће вам помоћи да детаљно рашчланите 
еволуцију идеје. Повежите ове промене са 
догађајима који су распоређени у времен-
ској линији и о којима се расправљало.

55ДЕљЕњЕ ЕВРОПСКИХ ИСТОРИЈА



КОРАК 4: КОРИСТИТЕ 
МАТЕРИЈАЛЕ У УЧИОНИЦИ

Активност 1

Ова активност омогућава ученици-
ма да се упознају са основама идеје и 
разумеју како је други тумаче.

Поделите одељење у групе од по четворо или 
петоро и обезбедите свакој групи по један 
велики радни лист и маркер. Свака област 
која се истиче из центра је простор за сваког 
члана групе да запише своје одговоре.

Питајте ученике шта им падне на памет кад 
се помиње идеја. Обезбедите време за сва-
ког ученика да подели своје забележене 
одговоре са својом групом без дискусије 
или дебате осталих ученика. Замолите гру-
пе да колективно одлуче о пет најважнијих/
најзначајнијих одговора и забележе их у 
центру радног листа. Сви чланови групе мо-
рају се сложити око пет ставки.

Поновите вежбу на нивоу одељења. Пред-
ставник сваке групе забележиће првих пет 
одговора своје групе у подручју које се ис-
тиче од центра главног листа и поделиће 
своја образложења. Замолите одељење да 
донесе коначних пет и развије заједничку 
дефиницију идеје.

Активност 2

Ова активност омогућава ученицима 
да се детаљно упознају са одређеним 
догађајима повезаним са идејом.

Парови или мале групе ученика имају разли-
чите догађаје из прошлости. Од њих се тра-
жи да истраже догађај који им је додељен 
и припреме петоминутне презентације које 
ће одржати пред одељењем. 

Активност 3

Ова активност наводи ученике да 
распоређују догађаје на временској 
линији и креирају визуелно помагало 
за контекстуализацију.

Парови / групе на листу папира бележе ос-
новне информације о свом кључном догађају 
(укључујући датум и локацију) и хронолош-
ки се постављају како би направили „људску 
временску линију“ која одељењу омогућава 
да визуализује еволуцију идеје. Затим би 
овај временски след требало да се пренесе 
и запише у распоред на радном листу.

Након тога, ученици ће на немој карти у 
својим радним листовима лоцирати где су 
се одиграли ти кључни догађаји који су ути-
цали на еволуцију идеје. На тај начин, уче-
ници ће створити визуелно помагало које 
могу користити за контекстуализацију ево-
луције идеје кроз време и простор до краја 
примене наставне стратегије.
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Дискусија
Ова дискусија омогућава ученицима да кроз 
дебату продубе своје разумевање идеје и ње-
ног развоја.

Дискусија у одељењу ће пратити еволуцију 
идеје. Циљ дискусије је омогућити ученици-
ма да разумеју шта је утицало на еволуцију 
идеје. Такође је прилика да се идентификују 
различите фазе еволуције идеје. Неке теме 
за дискусију:
• кључни догађаји и прекретнице;
• фазе еволуције идеја;
• темпо промена - постепено или 

експедитивно?;
• укључени различити актери - Ко је до-

био? Ко је изгубио?;
• разне филозофије или покрети који су 

могли утицати на идеју; итд.

Током ове вежбе замолите ученике да објас-
не шта може оправдати различите фазе или 
промене у размишљању и подстакните их да 
вежу ове промене за догађаје које су пред-
ставили временским линијама. Наставници 
треба да помажу ученицима користећи под-
стицајна питања. На пример:
• Ако бисте морали да изаберете само је-

дан догађај као најважнији за еволуцију 
ове идеје, који бисте изабрали?

• Који од ових догађаја би се могао сма-
трати недовољно значајним и небитним 
за разумевање ширења идеје?

• Колико је идеја популарна у данашње 
време? Шта би могло објаснити њену 
(не)популарност?
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СА КОЈИМ ПРЕПРЕКАМА СЕ 
МОЖЕ СУОЧИТИ НАСТАВНИК 
КОЈИ КОРИСТИ ОВУ СТРАТЕГИЈУ?

Способност читања
Ученици треба да буду разумно самопо-
уздани читаоци да би обавили задатке како 
је овде приказано. Алтернативно, мање са-
мопоуздани читаоци могу бити упарени са 
самопоузданијим вршњацима и/или приче 
могу бити преведене, смањене у дужини, чи-
тане на часу или претворене у звучне снимке.

Концептуално разумевање
Наставници ће морати да рецензирају при-
че имајући у виду предзнање својих учени-
ка. Можда постоје термини и концепти које 
је потребно објаснити или поједноставити 
да би приче биле јасне свима.

Подстицање питања
Неки ученици ће моћи да aнализирају из-
воре без подстицајних питања. Осталима ће 
требати таква питања. Примери за њих дати 
су кроз опис стратегије и у материјалима 
примера. Она ће наставницима дати идеје о 
потребним детаљима и могу се прилагодити 
другим темама. 

Прилагођавање ове стратегије државном 
наставном програму
У зависности од државног наставног програ-
ма, наставницима ће можда бити лакше или 
теже да прилагоде ову стратегију потпуно 
или делимично. Наставници треба да размо-
тре одабир идеја које се у потпуности или 
делимично преклапају са постојећим про-
грамом или које могу бити садржане у од-
ређеном периоду или географском подручју 
како би се уградиле у постојећи програм.

КАКО МОЖЕТЕ УЧИНИТИ ОВУ 
СТРАТЕГИЈУ ИНКЛУЗИВНИЈОМ?

Додатном подршком за ученике са 
слабијим постигнућима
За неке ученике количина читања коју зах-
тева истраживање догађаја повезаног са 
одабраном идејом може бити мучна. Мо-
жете да припремите сетове информација о 
кључним догађајима који ће заменити регу-
ларно истраживање о теми. Исто тако, упа-
ривање ученика са нижим успехом и учени-
ка са вишим успехом могло би им користити 
у истраживању и читању.

Стварањем изазова за ученике са високим 
постигнућима
За ученике са вишим успехом можете ос-
мислити додатну активност и дискусију. Упа-
рите ученике и доделите сваком пару за-
дајте нешто што је контроверзно у вези са 
идејом. Парови треба да добију материјале 
који приказују супротна гледишта о контро-
верзи. На пример, за идеју „Европске зајед-
нице“ контроверза за дебату је корисност 
постојања једне валуте. Један од парова до-
биће материјале који подржавају употребу 
једне валуте, док ће други добити материјале 
против употребе једне валуте. Можете дати 
свакој групи парова различите контроверзе 
и супротне позиције да прочитају или свим 
паровима исте. Други примери контроверзи 
везаних за „Европску заједницу“ могли би 
бити заслуге заједничке војске, заједничких 
граница и заједничке здравствене заштите.

Након што су парови добили одговарајуће 
материјале, замолите их да их прочитају 
и истакну своју позицију. Групе тада могу 
или (а) расправљати међу собом или (б) 
изнети своје ставове и расправљати пред 
одељењем. Ова активност и сет дискусија 
захтеваће од ученика да брзо прегледају 
информације, размишљају критичније и 
развију уверљиве аргументе.
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Пример 
примене ове 
стратегије
ФЕДЕРАЛИЗАМ: ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА



Овај пример користи колекцију догађаја и 
извора из прошлог века. Обухвата период 
од 20-их година 20. века до данас.

ЗАШТО „ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА“?
То је један од кључних примера разлике у 
политичким и економским идејама које ка-
рактеришу савремену Европу. Иако потпада 
под широки термин „федерализам“, нужно 
укључује и друге идеје, попут либерализма 
и демократије. Ова идеја је:
• утицајна - то је кључно питање у акту-

елној европској политичкој и економ-
ској расправи.

• широко прихваћена - све већи број 
Европљана одлучује се за одбрану ове 
идеје уместо националистичких идеја 
које су окупирале Европу од 19. века.

• лака за дефинисање - идеју економске и 
политичке интеграције лако је дефини-
сати и разумети.

• праћена догађајима током времена - 
постоје различити тренуци који се могу 
одабрати за праћење развоја идеје.

Идеја европског јединства може се пратити 
од средњег века. За време династије Каро-
линг у Подебрадима, 1464. године, хуситски 
краљ Чешке предложио је савез европских, 
хришћанских народа против Османлија које 
су заузеле Цариград. Опат Шарл де Сен Пјер 
предложио је стварање европске лиге од 
осамнаест суверених држава са заједничком 
ризницом, економском унијом и без грани-
ца. Маркиз де Лафајет (Француска) и Таде-
уш Коћушко (Пољска-Литванија), бранили 
су идеју о Сједињеним европским држава-
ма, слично недавно створеним Сједињеним 
Америчким Државама. У деветнаестом веку 
интелектуалци као што су Мазини, Сен-Си-
мон и Виктор Иго замишљали су варијације 
Сједињених Држава Европе. Наполеонове 
империјалистичке идеје за Европу такође су 
носиле одјеке европског јединства.

Међутим, ми ћемо се фокусирати на до-
гађаје који почињу од Првог светског рата 

до данас. У овом периоду се идеја европског 
јединства развила на начин који је данас 
нама препознатљив.

Пре часа треба да разумете како се идеја 
развијала и који фактори су утицали или по-
кренули еволуцију или промене у идеји. Да 
би савладали ову наставну јединицу, учени-
ци ће хронолошки и географски распореди-
ти догађаје.

Активност 1
Ученици ће се упознати са идејом европског 
јединства. Највероватније ће се код њих 
појавити различита схватања ове синтагме. 
Ово ће бити добра прдаилика се разјасне 
главне одлике идеје. Наставник ће боље 
схватити шта они већ знају о овој теми што 
ће помоћи у прилагођавању стратегије њи-
ховом нивоу разумевања.

Одељење је подељено у четири или пет 
група. Свака група има велики радни 
лист и маркер.

Питајте ученике шта им падне на памет кад 
размишљају о европском јединству. Обезбе-
дите време да сваки ученик у групи подели 
забележене одговоре са групом без диску-
сије или дебате осталих ученика. Замолите 
групе да колективно одлуче о пет најваж-
нијих/најзначајнијих одговора и забележе 
их у центру радног листа. Сви чланови групе 
треба да се сложе око тих пет ставки.

Поновите вежбу на нивоу одељења. Пред-
ставник сваке групе забележиће првих пет 
одговора своје групе у подручју које се ис-
тиче од центра главног листа и поделиће 
своја образложења. Замолите одељење да 
донесе коначних пет и развије заједничку 
дефиницију идеје.
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Активност 2
Ова активност има за циљ да ученике упоз-
на са главним догађајима који су обележи-
ли еволуцију ове идеје. Наставник показује 
ученицима презентацију са свим догађаји-
ма на којима ће радити. Ученицима се до-
дељује догађај за истраживање. Потом они 
држе кратка троминутна предавања о оно-
ме што су пронашли.

Активност 3

Ова активност наводи ученике да рас-
поређују догађаје повезане са идејом 
европског јединства на временској 
линији и креирају визуелно помагало 
за контекстуализацију.

 
Парови / групе на листу папира бележе ос-
новне информације о свом кључном до-
гађају (укључујући датум и локацију) и хро-
нолошки се постављају како би направили 
„људску временску линију“ која одељењу 
омогућава да визуализује еволуцију идеје. 
Затим би овај временски след требало да се 
пренесе и запише у распоред на радном ли-
сту. Погледајте радни лист који је коришћен 
у примеру. Након тога, ученици ће на немој 
карти на својим радним листовима лоцира-
ти где су се одиграли ови кључни догађаји 
који су утицали на еволуцију идеје. На тај 
начин ученици ће створити визуелно пома-
гало које могу користити за контекстуализа-
цију еволуције идеје кроз време и простор 
до краја примене наставне стратегије.

 
Дискусија

Ова дискусија омогућава ученицима да 
кроз дебату продубе разумевање идеје 
и њеног развоја.

 
Наставник треба да организује дебату пра-
тећи хронолошки развој идеје. Ово је начин 
за постизање дискусије која је релевантна 
за историјско размишљање ученика.
 

Када су ученици у претходним активно-
стима постигли хронолошко и географско 
разумевање еволуције идеје о Европској 
заједници, дебата ће им помоћи да разумеју 
који су фактори утицали на еволуцију идеје. 
Када већ знамо шта, када и где, ова страте-
гија се бави питањем зашто и који разлози 
објашњавају еволуцију идеје.
 
Дискусија ће помоћи ученицима да иденти-
фикују историјске околности које су обеле-
жиле еволуцију идеје и различите фазе ове 
еволуције. Неке ствари о којима би се могло 
разговарати су:
• Који су били кључни догађаји и прекрет-

нице у напретку идеје о Европској зајед-
ници? Који су били главни застоји?

• На које фазе можемо поделити еволу-
цију идеје?

• У којим историјским тренуцима је на-
предак убрзан? У којим тренуцима се 
идеја проширила континентом? У којим 
периодима је идеја запала у кризу?

• Како су велики историјски догађаји 
утицали на еволуцију идеје о Европској 
заједници (светски ратови, економске 
кризе, Хладни рат, крај Совјетског блока, 
пандемија итд)

• Који су посредници у друштву подржали 
идеју? Који нису били вољни да одбаце 
све национализме?

• У којим се идеологијама одржава идеја 
европског јединства? Које су поли-
тичке идеје непријатељи европских 
интеграција?

• Ко су биле главне личности које су про-
мовисале или се противиле тој идеји?
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Током ове вежбе замолите ученике да објас-
не шта може оправдати различите фазе или 
промене у размишљању и подстакните их да 
вежу ове промене за догађаје који су при-
казани на њиховим временским линијама. 
Наставници треба да помажу ученицима ко-
ристећи подстицајна питања. На пример:
• Ако бисте морали да изаберете само 

један догађај као најважнији за ево-
луцију идеје европског јединства, који 
бисте изабрали?

• Да морате да одаберете период (међу-
ратни период, Хладни рат, итд) као 
најрелевантнији за напредовање ове 
идеје, који бисте изабрали?

• Ако бисте морали да изаберете најштет-
није назадовање (Де Голово одбијање 
британског приступа, Брегзит, економска 
криза итд) ове идеје, који бисте до-
гађај изабрали?

• Који од ових догађаја се може сматрати 
недовољно значајним и небитним за 
разумевање ширења идеје?

• Колико је идеја популарна у данашње 
време? Шта би могло објаснити њену 
(не)популарност? Које су главне тачке 
које би данас могле стајати иза идеје 
европског јединства?
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ДОДАТНЕ ТЕМЕ КОЈЕ 
СЕ МОГУ ОБРАДИТИ 
ПРИМЕНОМ ОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ

• неотуђива људска права
• имовина у приватном власништву
• употреба насиља никада није оправдана
• одвајање цркве и државе
• једнакост
• корпоративна друштвена одговорност
• право гласа
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ПРИМЕР РАДНОГ ЛИСТА  
– ВРЕМЕНСКА ЛИНИЈА

Седамнаест догађаја који приказују еволуцију европског јединства као идеју.

ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА

ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА

ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА
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ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА

ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА

ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА
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ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА

ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА

ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА
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ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА

ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА

ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА
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ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА

ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА

ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА
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ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА

ДОГАЂАЈ 
ИСТОРИЈСКИ 
КОНТЕКСТ

> ГОДИНА
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ПРИМЕР РАДНОГ ЛИСТА  
– НЕМА КАРТА

Лоцирајте ових једанаест догађаја на карти Европе
Ово се може урадити на два начина:
• Ученици користе једну карту савремене Европе
• Ученици користе три карте Европе које представљају три вели-

ка историјска периода покривена овим примером:
 - Међуратно раздобље (1919-1939)
 - Хладни рат (1945-1991)
 - Европа после Хладног рата (од 1991. до данас)
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ПРИМЕР ВРЕМЕНСКЕ 
ЛИНИЈЕ – ЕВРОПСКА 
ЗАЈЕДНИЦА

Паневропски покрет 
Ричард Куденхов-Калерги – 1923
Куденхов-Калергијева мисао зачета је после 
Првог светског рата. Могућност европског 
јединства настала је из хитне потребе да се 
предухитри рат. Његова прва књига Пан-Ев-
ропа (1923) садржала је форму за придру-
живање Паневропском покрету, који је свој 
први конгрес одржао 1926. у Бечу. Године 
1927. Аристид Бриан је изабран за почасног 
вођу Паневропског покрета. Јавне лично-
сти, попут Алберта Ајнштајна, Томаса Мана и 
Сигмунда Фројда, учествовале су на Панев-
ропским конгресима.
 
Куденхов-Калерги је био оснивач првог 
покрета који се борио за уједињену Ев-
ропу. Иако је ценио социјалдемократске 
принципе, његова амбиција је била да 
успостави конзервативно друштво које је 
надвладало демократију „социјалном ари-
стократијом духа“.

Једина нада за Европу често оптерећену ра-
том била је да постане федерација. Куден-
хов-Калерги је сматрао да ће Пан-Европа 
бити флексибилнија и конкурентнија Ау-
строугарској, са енглеским језиком који сви 
говоре поред матерњег језика.

Меморандум о организацији режима 
Европске савезне уније 
Бриан, Аристид – 1930
Аристид Бриан је био француски политичар 
који је имао изузетну улогу у међународним 
односима након Првог светског рата. 1926. 
он и Густав Штреземан добили су Нобелову 
награду за мир за свој рад на олакшавању 
француско-немачког помирења. Бриан је 
1928. године потписао Бриан-Келогов пакт 
намењен спречавању рата.
 

У свом познатом обраћању Скупштини Лиге 
нација (1929), Бриан је бранио стварање „са-
везне везе“ између европских земаља. Ова 
„Европска унија“, отворена само за европске 
чланове Лиге нација, деловала би усклађе-
но под покровитељством Лиге нација. То би 
подразумевало успостављање „заједничког 
тржишта“ путем „царинске уније“. Конфе-
ренција европских држава која је требало 
да буде организована за расправу о овим 
предлозима никада није одржана.
 
У већем делу Европе пројекат се суочио са 
снажним националистичким отпором. Еко-
номска криза 30-их година 20. века ставила 
је тачку на овај пројекат.

Черчил и Савет Европе – 1949
Савет Европе, основан 1949. године, међуна-
родна је организација чија је сврха да бра-
ни људска права, демократију и владавину 
закона у Европи. Има 47 држава чланица.

19. септембра 1946, на Универзитету у Ци-
риху, Черчил је одржао говор о европском 
јединству. Черчил је био први угледни по-
литичар који је заузео страну у дотадашњој 
дебати коју је водило неколико активиста. 
Он је своје обраћање посебно усмерио ка 
светским лидерима.

Черчил је охрабрио француско-немачко по-
мирење и предложио «Сједињене Државе 
Европе»... али без учешћа Велике Британије. 
Он је створио сцену за будућу федерацију 
западноевропских нација и фаворизовао 
је европски трећи пут, проналазећи његову 
нишу између САД-а и СССР-а. Бранио је и 
стварање Савета Европе.

Жан Моне – човек који је инспирисао 
настанак Европске заједнице
Моне се 1943. придружио Француском од-
бору за национално ослобођење, францу-
ској влади у емиграцији која се борила про-
тив Осовине. У то време је већ тврдио да је 
потребно да Европска унија поврати и за-
држи мир. Током састанка овог одбора 1943. 
године, Моне је изјавио:
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„Неће бити мира у Европи ако се 
државе поново успоставе на основу 
националног суверенитета... Земље 
Европе су премале да би својим наро-
дима гарантовале неопходан проспе-
ритет и друштвени развој. Европске 
државе се морају конституисати у 
федерацију... “

Током међународних тензија у првом Хлад-
ном рату, Моне је препознао да је време да 
се предузму прави кораци ка европском је-
динству. Почео је да ради на идеји Европске 
заједнице.

Дана 9. маја 1950, Роберт Шуман, францу-
ски министар спољних послова, представио 
је Шуманову декларацију. Осмишљена и на-
писана од стране Монеа, предлагала је да се 
сва немачко-француска производња угља и 
челика стави под један наднационални ор-
ган управљања.

После неуспеха у успостављању Европске 
одбрамбене заједнице 1954. године, Моне 
је створио Акциони комитет за Сједињене 
Државе Европе - са циљем да поново оживи 
дух европских интеграција. Он је постао јед-
на од водећих организација која стоји иза 
многих развојних дешавања у европским 
интеграцијама.

Роберт Шуман – архитекта пројекта 
европских интеграција
Роберт Шуман, француски министар спољ-
них послова између 1948. и 1952. године, 
сматра се једним од очева оснивања Ев-
ропске заједнице.

У сарадњи са Жаном Монеом, израдио је по-
знати Шуманов план. Дан његовог објављи-
вања,  9. мај 1950. године, данас се сматра 
датумом рођења Европске уније. Шуман 
је предложио заједничку контролу произ-
водње угља и челика - неопходних материја-
ла за индустрију наоружања. Основна идеја 
је била да ће немогућност самосталне кон-
троле производње угља и челика смањити 
вероватноћу рата.

Римски уговор
Стварање Европске заједнице
Римским уговором рођена је Европска еко-
номска заједница (ЕЕЗ), познатија као Ев-
ропска заједница (ЕЗ). Потписали су га 25. 
марта 1957. Белгија, Француска, Италија, 
Луксембург, Холандија и Западна Немачка, 
а ступио је на снагу 1. јануара 1958. Фор-
мално познат као Уговор о функционисању 
Европске уније, и даље је један од два 
најважнија уговора у савременој Европској 
унији (ЕУ).

Замршено британско прикључивање
Након што је првобитно одбацило Европску 
економску заједницу (ЕЕЗ), Уједињено 
Краљевство се загрејало за идеју чланства 
након Суецке кризе 1956. године - међуна-
родног инцидента који је охладио однос 
између Велике Британије и САД-а. Велика 
Британија је постала свесна изолације коју 
је проузроковало првобитно одбијање.

Де Голово одбијање
Генерал де Гол се 14. јануара 1963. годи-
не изјаснио против захтева Уједињеног 
Краљевства за приступање ЕЕЗ. Веровао је 
да је Уједињено Краљевство тројански коњ 
који представља скривене америчке интере-
се. Према француском лидеру, приступање 
Велике Британије довело би до америка-
низације Европе. Имао је озбиљне сумње у 
посвећеност Велике Британије Европи и ве-
ровао је да би било боље да се заједничко 
тржиште више интегрише него да прихвати 
Уједињено Краљевство.

Када се мандат Шарла де Гола на месту 
председника Француске републике завр-
шио 1969. године, преговори са Великом 
Британијом су поново покренути. 1973. при-
дружила се Европској заједници заједно са 
Ирском и Данском.

Уговор из Мастрихта
Рођење Европске уније
Уговором из Мастрихта основана је Ев-
ропска унија, створена је стубна структура 
која је остала до Лисабонског споразума 
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(2009), увелико су проширене надлежности 
ЕЕЗ/ЕУ и дошло је до стварања јединстве-
не европске валуте - евра (уведен 1. јану-
ара 2002) .

Два нова стуба - чиме је њихов укупан број 
порастао на три - створена Уговором из Ма-
стрихта били су заједничка спољна и без-
бедносна политика и сарадња на пољу пра-
восуђа и унутрашњих послова.
Уговором је успостављено држављанство 
Европске уније, које су добили држављани 
држава чланица поред њиховог национал-
ног држављанства. Држављанство ЕУ пружа 
свим грађанима одређена права, слободе 
и правну заштиту. Грађани Европске уније 
имају право на слободу кретања, насеља-
вања и запошљавања широм ЕУ. Слободни 
су да тргују и превозе робу, услуге и капи-
тал преко граница ЕУ, без ограничавања 
кретања капитала или накнада. Они имају 
право гласа и кандидовања на локалним 
и европским изборима у земљи свог пре-
бивалишта. На крају, Уговором је успо-
стављен изабрани Европски парламент и 
омогућено грађанима да износе случајеве 
директно пред Европски суд правде (ЕСП) у 
Луксембургу.

Пороширење јужним новим демократијама
Средином седамдесетих окончани су дик-
таторски режими у Грчкој, Португалији и 
Шпанији. Ове нове демократије намерава-
ле су да се придруже унији заснованој на 
демократији, људским правима и економ-
ском развоју.

Грчка се придружила 1981. године. Присту-
пање Шпаније и Португала ЕЕЗ-у 1. јануара 
1986. године учинило је Унију „Европом два-
наесторице“. Упркос бризи да ће Шпанија и 
Португал донети економске проблеме - ве-
зане за пољопривреду и слободно кретање 
радника - геополитички значај Медитерана 
и претходни успеси проширења довели су 
две земље у повољан положај.

Крај Хладног рата и четврто проширење
Пад Берлинског зида (1989) и крај Совјет-
ског Савеза (1991) изазвали су геополи-
тички земљотрес у Европи и свету. По први 
пут од 1957. године било је могуће тежити 
ка свеобухватној унији европских држава. 
Међутим, такав успех је био далеко од зага-
рантованог, као што је показао насилни крај 
комунистичке Југославије.

Проширење ЕУ на делове бившег Источног 
блока започело је поновним уједињењем 
Немачке 1990. 

Аустрија, Финска и Шведска - неутралне 
земље током Хладног рата - такође су одлу-
чиле да се придруже ЕУ. Како су ове земље 
већ успоставиле блиске економске везе са 
Европском заједницом, овај процес про-
ширења одвијао се тихо. Аустрија, Финска 
и Шведска постале су чланице ЕУ 1. ја-
нуара 1995.

Проширење на исток
Наслеђе Средње и Источне Европе било је 
наслеђе диктатуре. Те земље су желеле да 
консолидују своје нове демократије и до-
бију приступ ЕУ и НАТО-у како би спречиле 
поновно падање у сферу руског утицаја.

На крају, осам земаља Средње и Источне 
Европе - Чешка, Естонија, Мађарска, Лето-
нија, Литванија, Пољска, Словачка и Слове-
нија - плус две медитеранске земље - Малта 
и Кипар - приступиле су ЕУ 1. маја 2004. Ово 
приступање било највеће појединачно про-
ширење ЕУ у погледу људи и земаља. Ово 
проширење се сматрало „историјском шан-
сом“ и „моралним императивом“.

Било је јасно да ЕУ жели да прими ове 
земље као чланице, иако су мање развијене 
од Западне Европе. Недуго затим, Румунија 
и Бугарска су приступиле ЕУ 1. јануара 2007. 
Зацељивање рана рата на Балкану био је 
дуг процес. Хрватска се на крају придружила 
ЕУ 1. јула 2013. Албанија и неколико држава 
наследница Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије усвојиле су интегра-
цију у ЕУ као циљ спољне политике.
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Економска криза и вал евроскептицизма
Финансијска криза 2008. подстакла је на-
гли пораст евроскептицизма у неколико 
земаља ЕУ.

Брегзит
Након референдума 2016. године на којем 
је 51,9 % гласача гласало за излазак из ЕУ, 
Велика Британија је постала прва земља 
која је добровољно прекинула чланство. 
Споразум о повлачењу одиграо је значајну 
улогу у односима два ентитета, посебно то-
ком прелазног периода, за који се очекује 
да ће трајати до 31. децембра 2020. године, 
пре званичног одласка земље из Уније 31. 
јануара 2021. године.

Излазак Велике Британије резултат је дуге 
историје сукоба и неповерења током њеног 
чланства. Међутим, Брегзит није био једно-
гласна одлука, а одлука о одласку драматич-
но је поделила британско друштво.

Криза коронавируса и европска 
солидарност
Пандемија КОВИД-19 изненадила је већи 
део ЕУ. Многи - укључујући Италију, Шпанију, 
Француску, Белгију и ускоро бившу чланицу 
Уједињено Краљевство, тешко су погођени. 
Као што је француски председник Макрон 
рекао за Financial Times у интервјуу 17. 
априла 2020: „То је тренутак истине (за Ев-
ропску унију)“.

Нажалост, одговор ЕУ на пандемију карак-
терише подела. Холандија, Немачка и друге 
фискално конзервативније земље одбаци-
ле су радикалне мере солидарности, попут 
удруживања дуга у облику „еврообвезница“.

После дугих преговора, ЕУ је у јулу 2020. по-
стигла историјски споразум - буџет од 1,82 
билиона евра и стварање пакета за опора-
вак од коронавируса. Пандемија је оголи-
ла и тријумфе и недостатке Уније. Само ће 
време показати којe ће трајнe ефектe ова 
здравствена криза имати на ЕУ, њене грађа-
не и њен стил управљања. 

79ДЕљЕњЕ ЕВРОПСКИХ ИСТОРИЈА



ДОДАТНЕ ТЕМЕ КОЈЕ 
СЕ МОГУ ОБРАДИТИ 
ПРИМЕНОМ ОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ

• неотуђива људска права
• имовина у приватном власништву
• употреба насиља никада није оправдана
• одвајање цркве и државе
• једнакост
• корпоративна друштвена одговорност
• право гласа
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Коришћење 
комеморативних 
пракси за подучавање 
о историји као 
конструисаном 
наративу



ЏОАНА ВОЏДОН

Историја је свуда око нас. Представља 
се на спомен-плочама, споменицима, 
зградама и у именима јавних 
простора. Ова стратегија има за циљ 
да наведе ученике да размотре како се 
конструише обележавање прошлости, 
зашто се она представља на овај начин 
и шта је изостављено.
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ПРЕГЛЕД СТРАТЕГИЈЕ
Ова стратегија подстиче ученике да анали-
зирају и деконструишу начин на који се обе-
лежава прошлост у њиховом граду/вароши-
ци/селу гледајући историјске спомен-плоче, 
споменике и називе јавних простора, попут 
улица, тргова, зграда и градских четврти.

 Од ученика ће се тражити да утврде коју по-
руку(е) носе ови примери комеморације, од 
стране кога и за кога су осмишњени, када су 
осмишљени, чијим интересима служе, ко је 
искључен и зашто. Истражиће како и зашто 
су се ове комеморативне праксе временом 
мењале - нпр. како су се називи улица мења-
ли или које су плоче додаване, уклањане 
или обнављане - како би се развило разуме-
вање да се историја у јавном простору гради 
и реконструише из различитих разлога. 

Ова стратегија је иновативан приступ 
одељењским излетима, алтернатива посета-
ма које обично теже да подуче шта је про-
шлост, а не како се говори о њој. 

 
КОЈИ ЈЕ ЦИЉ ОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ?
Ова стратегија има за циљ да покаже да је 
историја представљена у јавним простори-
ма, а и историја шире, конструисани наратив 
и онај коме треба приступити критички. 

Открива како се историја користи мимо учи-
оница и уџбеника и тражи од ученика да 
пронађу различитост у приказима личности 
или група од интереса који јесу или можда 
заслужују да буду представљени. 

Пажљива анализа и поређење омогућавају 
нам да пронађемо сличности, утицаје и над-
националне трендове. Истовремено, учени-
ци могу уочити осетљиве, сукобљене нара-
тиве или проблеме и разговарати о томе 
како би могли да се носе с њима у јавним 
просторима.



Шта вам је 
потребно за 
употребу ове 
стратегије 
у вашој 
учионици?



КОРАК 1: ПРИПРЕМИТЕ 
МАТЕРИЈАЛЕ

A - Одлучите се за историјско место које 
ћете анализирати
Изаберите подручје у свом граду/варошици/
селу где постоји значајан скуп спомен-пло-
ча/споменика/зграда/имена јавних просто-
ра који обележавају прошлост. Требали би-
сте да покушате да одаберете место на коме 
постоји доста комеморативних примера у 
релативној близини. Ово се може органи-
зовати као виртуелни излет помоћу Google 
Maps, StreetView или друге апликације. 

Б - Припремите основне информације о 
местима комеморације
Упознајте се са основним информацијама 
о местима која ће ученици требати да ана-
лизирају. За брзу анализу могу се поставити 
следећа питања:
• Када је створено ово сећање?
• Ко га је створио?
• На чију иницијативу је створено 

ово сећање?
• Које су околности довеле до стварања 

овог сећања?
• На шта нас оно подсећа?
• Да ли сећање одражава локални, нацио-

нални, међународни догађај или комби-
нацију претходно поменутог?

• На коју тему се ово односи (политика, 
култура, религија, итд)?

• Који се историјски периоди огледају у 
овим комеморацијама?

• Да ли се ова комеморација временом 
променила? (Ово посебно добро функ-
ционише са називима улица.)

КОРАК 2: КОРИСТИТЕ 
МАТЕРИЈАЛЕ У УЧИОНИЦИ/НА 
ЕКСКУРЗИЈИ

Активност 1: Пре екскурзије
У зависности од количине, врсте и/или ква-
литета информација доступних на лицу ме-
ста, ученици се могу упознати са општим 
временским периодом или темом пре по-
четка екскурзије. То се може постићи путем 
кратког предавања, видео снимка или от-
вореног разговора на тему догађаја који се 
памте из историје (географски или времен-
ски ограничени да би били релевантни за 
будућу екскурзију). Ово ће омогућити уче-
ницима суоче своје претходне налазе или 
разумевања са предметима које пронађу у 
јавном простору током посете/екскурзије.

Активност 2: Екскурзија
Ученици ће бити вођени на екскурзију на 
спомен-место(а). Тамо ће прикупљати ин-
формације о ономе што посматрају. Од њих 
се може тражити да документују своја от-
крића бележењем или фотографисањем 
задатих предмета. Може бити корисно да 
направите радни лист који ученици могу 
попунити током екскурзије и на који ће се 
позивати током вођене дискусије након 
екскурзије.

Дискусија 1: После екскурзије
Ученике треба подстаћи да деконструишу 
комеморативне праксе које су истражива-
ли помоћу неколико питања, међу којима 
могу бити:
• Ко је подигао или именовао ове коме-

моративне предмете?
• Када су подигнути или именовани ови 

комеморативне предмете?
• Из којих разлога су ти предмети по-

стављени у јавни простор?
• Чије ставове представљају ови комемо-

ративни објекти?
• Који се историјски период огледа у овом 

комеморативном предмету?
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• У које сврхе служе ови комеморатив-
ни предмету?

• Да ли се овај комеморативни предмет 
променио током времена? 

Ово је прилика да наставник схвати које 
тачке и питања треба подвући или додатно 
објаснити. Такође је прилика да се позаба-
вите историјом и сродним питањима која 
могу бити осетљива, оспоравана или кон-
троверзна. Ученици треба да схвате селек-
тивно конструисану природу историјских 
наратива. 
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СА КОЈИМ ПРЕПРЕКАМА СЕ 
МОЖЕ СУОЧИТИ НАСТАВНИК 
КОЈИ КОРИСТИ ОВУ СТРАТЕГИЈУ?

Организација екскурзије
Као и у случају било које екскурзије, ово 
је активност која, поред тога што одузи-
ма доста времена, захтева и организацију, 
дисциплину и велику пажњу. Поред тога, 
неким наставницима може бити тешко да 
идентификују довољно предмета пожељног 
квалитета/корисности у свом месту. Могуће 
решење за оба ова питања могла би бити 
организација виртуелне екскурзије, упркос 
томе што је екскурзија уживо пригоднија.

Концептуално разумевање
Наставници ће морати да пруже више или 
мање информација пре екскурзије, имајући 
у виду претходно знање својих ученика. 
Можда постоје термини и концепти које ће 
бити потребно објаснити или поједностави-
ти да би екскурзија била приступачна свима.

Подстицање питања
Неки ученици ће бити у стању да критички 
размишљају о наративима приказаним на 
комеморацијама без питања која наставник 
поставља на лицу места. Осталима ће треба-
ти таква питања. Примери за њих дати су у 
одговарајућем делу.

КАКО МОЖЕТЕ УЧИНИТИ ОВУ 
СТРАТЕГИЈУ ИНКЛУЗИВНИЈОМ?

Додатном подршком за ученике са 
слабијим постигнућима
• Изаберите једноставне комеморативне 

предмете или праксе које ћете анализи-
рати и/или представити. Споменици су 
често најпогоднији за ово.

• Изаберите мање комеморативних пред-
мета/пракси за анализу или мање аспе-
ката за разматрање.

• Доделите ученицима одређене улоге 
током истраживања предмета/праксе. 
На пример, ученик са нижим успехом 
могао би служити као известилац, док 
би ученик са вишим успехом могао бити 
истраживач.

Стварањем изазова за ученике са високим 
постигнућима
• Током екскурзије, од ученика можете 

тражити да спроведу анкету питајући 
пролазнике о значењу комеморативних 
предмета. Замолите ученике да разгова-
рају о сличностима и разликама у тума-
чењу значења.

• Организујте додатне активности након 
екскурзије (погледајте Додатно - Опције 
1 и 2) и подстакните их да се позаба-
ве осетљивијим темама, проблемима 
или догађајима који захтевају додатно 
истраживање.

• Задајте детаљнија истраживања про-
шлости у потрази за догађајима или 
појединцима који су подобни за коме-
морацију. Подстакните употребу локал-
них архива или штампе.

• Упоредите комеморативне праксе на 
другим местима, било да се ради о упо-
ређивању опште праксе или поређењу 
истих/сличних догађаја са онима у њи-
ховом месту. 
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Пример 
примене ове 
стратегије
ВРОЦЛАВ



Вроцлав је град који је током векова много 
пута мењао своју државну припадност. Ет-
нички састав становника Вроцлава такође 
се мењао, и постепено (нпр. под утицајем 
германизације средњовековног патриција-
та) и нагло (нпр. као резултат послератног 
расељавања Немаца).
Пруске вође и Трећи рајх истицали су не-
мачки карактер града, док су вође Пољске 
Народне Републике после Другог светског 
рата истицали његово пољско порекло. По-
сле пада совјетске империје, на прелазу из-
међу 20. и 21. века, слоган града постао је 
„Вроцлав - место сусрета“. Ново руководство 
настојало је да прикаже вековима стару раз-
ноликост града и истакне различите етничке 
припадности његових ранијих становника.
Почетком 21. века на плочник на вроцлав-
ском тргу Нанкиера постављена је „Стаза 
историје“. Бронзане плоче које су тамо по-
стављене симболизовале су важне догађаје 
у историји града. Повремено се додају нове.
Задатак ученика је да анализирају постојеће 
спомен-плоче, идентификују преференције 
и пропусте њихових стваралаца и осмисле 
додатне спомен-плоче.
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ПРИМЕР ЕКСКУРЗИЈЕ
За сваку спомен-плочу идентификујте 
• повезаност са политичком, социјалном, 

културном и/или економском историјом;
• прошлост које етничке групе одражава;
• да ли је то део локалне, регионалне, на-

ционалне и/или међународне историје;
• које промене одражава; и
• које сфере живота недостају на плоча-

ма и зашто.
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ВАРИЈАЦИЈЕ ОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ

Опција 1
Ученици могу да изнесу сопствене предлоге 
објашњавајући могућа прилагођавања и из-
мене постојећих комеморативних предмета 
и пракси, узимајући у обзир реалност про-
мене савременог света, вредности, друштве-
не циљеве итд. На пример, могли би сами 
да осмисле своју спомен-плочу или споме-
ник(е), преименовати улице или тргове на 
том подручју итд. и пружити образложење за 
његово постављање у јавни простор. Треба 
подстицати укључивање више перспектива 
прошлости (нпр. перспектива маргинализо-
ваних група). 
• Како ће изгледати ваш комеморативни 

предмет? Алтернативно, како ће се звати 
ваш јавни простор?

• Да ли ћете укључити плочу или натпис? 
Ако јесте, шта ће се наводити?

• Где ћете овај комеморативни предмет 
сместити у јавни простор? Зашто сте 
одабрали ову локацију?

• Из којих разлога је овај комеморативни 
предмет смештен у јавни простор?

• Чије гледиште представља овај комемо-
ративни предмет?

• Који се историјски период огледа у овом 
комеморативном предмету?

• Којој сврси служи овај комеморатив-
ни предмет?

• Да ли би се овај комеморативни пред-
мет могао временом променити?

Опција 2
Од група ученика могло би се тражити да ос-
мисле комеморативне праксе у различитим 
временским периодима. На пример, које би 
споменике поставили на трг у 18, 19, 20, 21. 
веку тако да одражавају доминантне врлине, 
политичке склоности, најновија достигнућа 
и политичке циљеве одређеног друштва.

Опција 3
Дизајнирајте спомен-плоче попут оне на 
тргу Нанкиера у Вроцлаву за свој град/
село/округ узимајући у обзир прекретнице 
и елементе континуитета у његовој исто-
рији. Уверите се да је ваша спомен-плоча 
прихватљива и атрактивна за туристе из 
различитих земаља.
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Коришћење прича 
из прошлости за 
подучавање ученика о 
њеној сложености



ХЕЛЕН СНЕЛСОН

„Приче из прошлости“ користе 
сећања људи широм континента 
како би ученици увидели да су 
људи исти временски период или 
догађај доживљавали на различите 
начине.
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ПРЕГЛЕД СТРАТЕГИЈЕ
Стратегија се заснива на прикупљању жи-
вотних прича појединаца из различитих 
делова континента (ако је могуће) или јед-
не земље и различитих структура друштва 
(старост, род/пол, националност, етничка 
припадност) о истом временском периоду 
или догађају. Ова колекција животних прича 
може да упозна ученике са њима непозна-
тим периодом и подстакне их на стварање 
сопственог схватања верзије приказане у 
њиховим уџбеницима.

Упоређивање описа „великих догађаја“ у уџ-
бенику са њиховим одражавањем на људ-
ске животе и анализа разлика и сличности 
перцепције историјских догађаја и периода 
од стране људи различитог порекла могу по-
моћи ученицима да схвате да је живот био 
(јесте) увек сложенији и мање разумљив 
него што то изгледа у ретроспективи кроз 
процес повезивања узрока и последице.

Предложена стратегија претпоставља не 
само конкретан пример рада са одабраним 
и припремљеним причама већ метод при-
купљања животних прича као историјских 
извора за наставу/наставне активности са 
другим догађајима/периодима.

 
КОЈИ ЈЕ ЦИЉ ОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ?
Стратегија је првенствено усмерена на по-
дучавање различитости. Показаће како, 
упркос томе што проживљавамо различите 
историје широм континента, постоји огром-
на количина искустава која и даље делимо.

Стратегија даје могућност и простор гласо-
вима из прошлости који се раније нису чули 
и, због тога, отежава „црно-бело“ посма-
трање  сложених питања.

Стратегија ће такође помоћи ученицима да 
уоче разлику између историје и сећања и да 
разумеју конструисаност историје.



Шта вам је 
потребно за 
употребу ове 
стратегије 
у вашој 
учионици?



КОРАК 1: ПРИПРЕМИТЕ 
МАТЕРИЈАЛЕ
Да бисте спровели ову активност, прво тре-
ба да прикупите збирку „прича из прошло-
сти“ на тему коју желите да предајете. Ове 
теме би требале бити транснационално фо-
кусиране да би стратегија функционисала. 
Постоје две могућности:

Могућност 1 – Користите 
припремљене колекције
Користите готову колекцију „прича из про-
шлости“. На historiana.eu постоје колекције 
које покривају период 1945-1949. и 1989-
1990. Ево још једног примера колекције која 
се заснива на искуствима једне земље - бив-
ше Чехословачке - али која садржи низ пер-
спектива кључних тема 20. века релевант-
них за ту земљу.

Могућност 2 – Направите 
сопствену колекцију
Да бисте саставили ефективну колекцију „жи-
вотних прича“, морате мислити о следећем:

1. Направите разнолику колекцију
Ево листе која ће вам помоћи да напра-
вите разнолику колекцију сећања. Треба 
да се трудите да сакупљате сећања које 
одражавају:
• распон подручја, региона и земаља 

релевантних за тему;
• сећања људи у различитим економ-

ским положајима;
• људе различите старости у 

време сећања;
• родну равноправност;
• разлике у образовању и социјалном 

статусу; и
• етничке и друге мањинске гласове.

Шта тачно значи разноликост зависиће 
од временског периода и одабране теме. 
На пример, тема „Искуства Шпаније која 
је оставила доба Франка“ привукла би 
гласове из различитог распона перспек-
тива од теме „Европа 2001-2008“ и нпр. 
од теме као што је „Наш град у 60-им“. 

„Приче из прошлости“ не теже да буду ре-
презентативне (не би могле бити) и не би 
их требало представљати као глас народа 
или земље.

2. Питајте иста питања
Људима који прилажу своје животне приче 
треба поставити око 5-6 главних питања. 
Ово омогућава ученицима да праве по-
ређења на часу. Такође отвара могућност 
смањења количине текста за ученике за 
које би читање целе приче било превише. 
Прича може бити дата ученицима одговор 
по одговор у мањим одељцима. Молимо 
да погледате конкретан пример питања.

3. Дођите до прича
Постоје добро успостављене мреже на-
ставника историје који ће моћи да раз-
умеју овај контекст и помоћи ће вам да 
дођете до прича. Један од таквих приме-
ра је Фејсбук група ЕуроКлио (EuroClio 
Facebook group). Јасан кратак извод са 
параметрима и захтевима ће врло веро-
ватно резултовати добијањем помоћи од  
колега. Њима ће, наравно, требати мало 
времена да дођу до прича уместо вас.
 
4. Напишите приче
Ишчитајте прикупљени материјал и раз-
мислите о томе како он може помоћи уче-
ницима да стекну осећај за време и место. 
Можда ће бити потребно да истражите/
додате информације о другим питањима 
и темама присутним у друштву како бисте 
причу боље контекстуализовали. Појед-
ноставите језик, објасните концепте и 
примере коментара по потреби како би 
неко ко не познаје особу и њено локално 
подручје и даље могао да разуме причу. 
Будите спремни да интензивно уређује-
те дуге одговоре. Погледајте примере 
тона и стила.
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КОРАК 2: КОРИСТИТЕ 
МАТЕРИЈАЛЕ У УЧИОНИЦИ 

Активност 1

Ова активност омогућава ученици-
ма да се упознају са једном причом у 
детаљима пре него што него што 
почну да праве поређења.

Паровима ученика дата је прича из прошло-
сти. Томе можете приступити на један од три 
начина: сваки пар има другачију причу, неки 
парови имају исту причу или дајте приче пи-
тање по питање. Њихов први задатак је да 
прочитају причу да би разумели и лоцирали 
причу своје особе на мапи која је приказана 
на ППТ-у пред одељењем.

Активност 2 

Ова активност наводи ученике да 
пређу на поређење, али само са једном 
другом причом како не би дошло до 
расејања фокуса.

Парови се затим придружују другим паро-
вима који имају другачију причу и они упо-
ређују белешке како би пронашли слич-
ности и разлике. Ученицима често користе 
подстицајна питања. Примере потражите у 
примеру активности.

Дискусија 1

Ова дискусија наводи ученике да раз-
мене своје идеје унутар одељења како 
би досегли генерализацију о причама 
као скупу.

Затим следи одељењска дискусија о слич-
ностима и разликама. Шта је откривено? 
Какве идеје имамо о томе зашто постоје ове 
разлике? (За примере питања за наставни-
ке, погледајте пример активности). Циљ дис-
кусије је омогућити ученицима да сазнају 
да људи имају различита искуства из истог 

периода. Људи не сматрају нужно исте до-
гађаје/промене најзначајнијим.

Дискусија 2

Ова дискусија је креирана да под-
стакне критичко укључивање ученика 
у историјски процес и нашу упо-
требу доказа.

Испитивање наставника промовисаће дис-
кусију о природи доказа како би се истакло 
како: можемо извући само оквирне закључ-
ке; ови извори нису репрезентативни за 
групе; постоје проблеми са сећањима; скуп 
извора отвара више питања; и можемо те-
стирати валидност. (За примере питања за 
наставнике, погледајте пример активности). 

Активност 3

Ова активност наводи ученике да 
упореде оно што су пронашли са 
наративима у њиховом уџбенику, тако 
да могу критички преиспитати нара-
тив који су добили. То ће им помоћи да 
схвате да је историја конструисана. 

Парови се затим позивају на године теме у 
свом уџбенику или временску линију пери-
ода припремљену из материјала у стилу уџ-
беника. Која је разлика између онога на шта 
се фокусира уџбеник и чега се сећа и на шта 
се фокусира особа која је испричала своју 
причу из прошлости? Шта је у уџбенику, а 
шта није? Да ли би ти људи пронашли своја 
сећања и/или шта им је најважније, а да се 
може наћи у уџбенику? 
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Дискусија 3

Овом дискусијом се закључује 
стратегија.

Наставник пита како би се истакли одговори 
и даља запажања о томе:
•  Какве смо одговоре пронашли на 

наша питања?
• Како су приче додатно обогатиле наше 

знање о периоду?
• Да ли је важно што постоје разлике 

између историје у уџбенику и онога што 
људи који су живели у то време памте 
као најважније и најутицајније за њих?

СА КОЈИМ ПРЕПРЕКАМА СЕ 
МОЖЕ СУОЧИТИ НАСТАВНИК 
КОЈИ КОРИСТИ ОВУ СТРАТЕГИЈУ?

Способност читања
Ученици треба да буду довољно способни 
као читаоци да би обавили задатке како 
је овде приказано. Алтернативно, мање са-
мопоуздани читаоци могу бити упарени са 
самопоузданијим вршњацима и/или приче 
могу бити преведене, смањене у дужини, чи-
тане на часу или претворене у звучне снимке.

Концептуално разумевање
Наставници ће морати да рецензирају при-
че имајући у виду предзнање својих учени-
ка. Можда постоје термини и концепти које 
је потребно објаснити или поједноставити 
да би приче биле јасне свима.

Подстицање питања
Неки ученици ће моћи да размишљају о 
причама без подстицајних питања. Оста-
лима ће требати таква питања. Примери за 
њих дати су у материјалу. Она су специфич-
на за одређену тему, али ће наставницима 
дати идеје о потребним детаљима и могу се 
прилагодити другим темама.

КАКО МОЖЕТЕ УЧИНИТИ ОВУ 
СТРАТЕГИЈУ ИНКЛУЗИВНИЈОМ?

Додатном подршком за ученике са 
слабијим постигнућима
Неки ученици се могу мучити са количином 
читања коју тражи ова стратегија. Да бисте 
се позабавили тим проблемом, можете ко-
ристити мање прича или сажету причу, тј. 
уклонити део текста да бисте оставили само 
најважније делове. Исто тако, упаривање 
ученика са нижим нивоом образовања и 
ученика са вишим успехом могло би им пру-
жити подршку у захтевима за читање.

Стварањем изазова за ученике са високим 
постигнућима
За ученике са вишим успехом можете лако 
прескочити Активност 1 и уместо тога им 
одмах дати већи сет прича и навести их да 
пронађу сличности и разлике. То ће захтева-
ти од њих да брзо прегледају информације 
и размишљају више критички.

105ДЕљЕњЕ ЕВРОПСКИХ ИСТОРИЈА



Пример 
примене ове 
стратегије
ПОСЛЕ ХЛАДНОГ РАТА: КАКО СЕ РАЗЛИЧИТИ 
ЉУДИ СЕЋАЈУ ГОДИНА 1989-2000?



Овај пример користи збирку „прича о про-
шлости“ из периода 1989-2000. Они су до-
ступни на веб-сајту historiana.eu.

Оквирно време: 2 до 3 сата
Приближна старост: деца од 11 
до 16 година

Активност 1
• Прикажите мапу европских земаља на 

ППТ-у пред одељењем. Дајте паровима 
ученика једну од прича из прошлости.

• Замолите ученике да прочитају причу 
коју су добили ради разумевања и лоци-
рања приче своје особе на мапи.

• Док ученици раде, одговарајте на сва 
питања о значењу животних прича и 
локацијама догађаја у причама. 

Активност 2
Парови ученика се затим придружују другом 
пару који имају другачију причу и упоређују 
белешке како би пронашли сличности и 
разлике. Ево неколико подстицајних питања 
која се могу поставити ученицима:
• Колико су људи о којима сте читали 

слични и различити у погледу: старости, 
пола, нивоа образовања, места у којем 
су рођени, места у којем су живели 
1989-2000?

• Како бисте сумирали причу ваше особе?
• Генерално, даје ли ваша прича осећај 

лакоће или тежине времена тих година? 
Поделите примере из својих прича.

• Колико се живот ваше особе променио 
током периода? Како се то упоређује са 
искуством друге особе?

• Колико су људи о којима сте читали 
забринути због догађаја који су за њих 
били врло лични? Колико су их забрину-
ли шири догађаји и промене у друштву?

Дискусија 1
Затим следи одељењска дискусија о слично-
стима и разликама. Наставник треба да под-
вуче сличности и разлике кроз испитивање:
• Зашто изгледа да је важно где је 

особа живела?
• Како лични фактори, као што су старост и 

пол, делују на човека?
• Шта још обликује оно што је неко сма-

трао најзначајнијим за памћење у ово 
доба свог живота?

• Шта нам све ово сугерише о животу у 
периоду 1989-2000?

Ученике треба охрабрити да примете да људи 
имају различита искуства из истог периода. 
Људи не сматрају нужно да су исте ствари из 
временског периода биле најзначајније. Тре-
ба их подстицати да сачине хипотезе зашто 
постоје ове разлике у перспективама.

Дискусија 2
Ове животне приче нису репрезентативне. 
Мало их је и изразито су лични погледи од-
ређених људи који се користе ретроактивно 
у одређеном тренутку. Међутим, иако анегдо-
тични, они су валидни под својим условима. 
Као доказ могу се користити за илустрацију 
разноликости запмћених искустава из тог пе-
риода. Да бисте ученицима помогли да дубље 
размисле о природи доказа у вези са овим 
изворним материјалом, можете их питати:
• Који може бити проблем у ослањању на 

сећање ради сазнања о овој теми?
• Шта откривају сећања на овај период што 

је корисно историчару?
• Шта још треба да знамо да бисмо раз-

умели читав овај период и разуме-
ли где се сећање ове особе уклапа у 
шири контекст?

• Која питања бисмо желели да поставимо 
тој особи ако бисмо је могли питати више 
о њеним сећањима?
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Активност 3
Замолите ученике да, радећи у паровима, 
у школским уџбеницима прочитају о пери-
оду од 1989. до 2000. године или да кори-
сте стандардну временску линију за период 
припремљену из извора уџбеника (видите 
одељак о ученичким материјалима). Ова 
подстицајна питања могу бити корисна:
• Која је разлика између онога што уџ-

беник/временска линија описује за тај 
период и онога чега се сећа особа која 
је испричала своју прошлост?

• Колико би ваша особа препознала 
своја сећања/оно што је рекла да јој је 
најважније у уџбенику?

Дискусија 3
Наставник треба да подвуче сличности и 
разлике кроз испитивање:
• Како су приче обогатиле наше знање о 

периоду више од уџбеника/временске 
линије? (Ученици би требало да ко-
ментаришу нијансе, различитост, боје и 
сложеност)

• Да ли је важно што постоје разлике 
између историје у уџбенику и онога 
што људи који су живели кроз то време 
памте као најважније и најутицајније за 
њих? (Ово је још једна прилика да се 
усредсредимо на идеју да оно што сма-
трамо историјски значајним варира.)

• Како нам ове животне приче помажу да 
одговоримо на питање: „Како се разли-
чити људи сећају година 1989-2000?“
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Два примера 
прича



ПРИМЕР 1

1989-2000+ 
СЕЋАњА ЧОВЕКА РОЂЕНОГ У 
РЕПУБЛИЦИ ИРСКОЈ

На шта прво помислите кад се осврнете на 
период свог живота 1989-2000?
То су биле моје касне тинејџерске године. 
Средње образовање завршио сам 1989. го-
дине и имао сам велике снове и наде. Уз-
будљива времена! Био сам прва генерација 
која је могла да иде на универзитет. Тамо где 
сам живео није било много индустрије; Ир-
ска никада није имала индустријску револу-
цију, али одједном је постојао потенцијал, 
зидови су се срушили, прилика, и ја сам био 
у правом добу да је искористим.

Кључни догађаји у Вашем животу у 
годинама 1989-2000+
Године 1989. сам се спремао да пређем на 
универзитет и постојала је  „слобода у ваз-
духу“ коју нисам искусио у млађим година-
ма. Као млади тинејџер раних 80-их сматрао 
сам да је Хладни рат био врло опасан. То би 
значило да сам волео своје тинејџерске го-
дине. Био сам оптимистичан, упркос томе 
што је мој отац био незапослен, а Ирска је 
почетком 80-их била сметилиште за живот. 
Ствари су се промениле и Ирска је постала 
одлична земља за живот током 90-их. Уни-
верзитет сам напустио 1992. године. Осећао 
сам велику страст према историји и енгле-
ском језику, а Ирска је тек почела да се по-
везује са европским системом преноса кре-
дита (рани облик Еразмуса). Мој професор 
ми је предложио да се придружим. Никада 
нисам био ван Ирске, па сам искористио 
прилику и отишао у Данску на мастер сту-
дије историје. Отишао сам у Роскилде, јер се 
могло радити у групи. Допало ми се. 1993. 
године сам се вратио у Ирску да бих се шко-
ловао за учитеља. Од 1994. године предавао 
сам у слабијој школи у Западном Даблину. 
Тамо сам предавао до 2000. 1999. године 
сам се оженио.

Шта треба да знамо о Вашем животу пре 
1989. године да бисмо боље разумели 
тај период?
Рођен сам 1972. године. Када сам био дете, 
Ирска је имала врло високу незапосленост и 
није много људи ишло на факултете, посеб-
но не они из неповољних окружења попут 
мог. Ирска је била тешка земља за живот. Ир-
ски устав је разматрала Римокатоличка црк-
ва пред Кабинетом 40-их, а закони су били 
строги и нелиберални. Чак је и 80-их година 
Црква имала доминантно место у друштву. 
Тада је још увек био проблем хомосексуа-
лизам, а такође и рађање деце ван брака. 
Био сам добро јер су моји родитељи били 
либерално настројени и мој отац није трпео 
никакве глупости из Цркве. Основну школу 
су често водиле часне сестре. Биле су гроз-
не, злобне и агресивне. Телесно кажњавање 
у школи било је легално до 1982. године, 
али часне сестре су га и даље користиле до 
90-их. Кад сам стигао на крај вишег нивоа 
средње школе, у њој више није било часних 
сестара и свештеника. Сви су отишли.

Где сте живели 1989-2000. и Ваш дом
Даблин, када нисам био у Данској. Одрастао 
сам у имовини савета - стану у власништву 
локалне власти за сиромашније људе. Било 
је сјајно осећање заједништва иако смо 
били у неповољном положају.

Ваше наде и циљеви у то време
Ах, мислим да сам то већ рекао. Желео сам 
да идем на универзитет, путујем, а затим по-
станем наставник. Надао сам се да ће живот 
постати бољи - и јесте. Волео сам та времена. 
Иако смо имали огромне изазове, иако смо 
имали врло мало новца или могућности, по-
стојао је осећај за ново, другачије и могуће.

Ствари које су Вам ограничавале живот 
и спречавале Вас да радите оно што 
сте желели
Имао сам среће. Почетком 90-их опције су 
се отварале и проблеми су се смањивали. 
Ирска је била место где сте напредовали у 
животу само ако сте познавали праве људе. 
Ваша поштанска адреса је била важна, а ја 
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сам одрастао на погрешном имању. Мој отац 
је сматрао да де Валера - први лидер пот-
пуно независне Ирске - има пуно за шта да 
одговара, а касније у 80-им почели смо да 
учимо о корупцији и сплеткама мушкараца 
као што је Чарли Хаучи - штићеник де Ва-
лере. Међутим, иако је било тих наслеђених 
навика, ствари су се брзо мењале и нисам 
имао проблема. Било је застрашујуће бити 
први у породици који је отишао на факултет, 
али ја сам то волео.

Како сте тада проводили време?
Опет, углавном сам ово рекао. Могу да до-
дам да сам имао сјајне пријатеље - сјај-
на времена!

Чега се сећате из тадашњих вести?
Сећам се вести о бомбашким нападима на 
тлу Енглеске од стране ИРА-е. Нисмо сами 
ишли на север Ирске. Тамошње невоље су 
биле далеко од нас, али смо били свесни 
тензија из вести. У Северној Ирској није 
било оптимизма за мир. И то је било такође 
економски депресивно. Мир који је насту-
пио 1997. године био је изненађујући и врло 
добродошао.

Како мислите да су Вам догађаји из вести 
обликовали живот?
Отварање Берлинског зида 1989. имало је 
утицаја на мене. Мама мог пријатеља еми-
грирала је из Пољске у Енглеску и удала 
се за Ирца. Чим се отворио зид, посетили 
су породицу у Берлину. Вратио се тако уз-
буђен и то је узбудило и мене. Моћ људи, 
друштвени активизам, отпор... све се то до-
давало осећају шансе. Нисмо више трпели 
стару Ирску.

Како се сећате расположења и атмосфере 
тих година?
TБило је расположење растућег оптимизма. 
1986. одржан је концерт у Даблину са гру-
пом У2 под називом „Make it Work“. Била је 
то јавна изјава и протест због тежине ситуа-
ције у Ирској. Требало је подићи политичку 
свест о сиромаштву и тешкоћама. 1987. годи-
не У2 је објавио „Joshua Tree.“ А онда је 1989. 
била сјајна - транзиција, нешто другачије ...

Шта се по Вама највише променило од 
тада до данас?
Све! За мене је најважнија смањена улога 
Цркве као контроле над друштвом. Омча 
Цркве, у виду римокатоличког свештеника 
који је долазио у вашу кућу недељом пре-
подне, била је скинута. Ирска је либерална. 
Имали смо референдуме за остваривање 
права на побачај, истополне бракове итд. 
а велике масе су кренуле ка Даблинској 
тврђави ради објаве резултата. Боље функ-
ционише политика. Више је транспарент-
ности, више одговорности, више поверења 
и мање сплетки. Рајнски извештај из 2008. 
године отворен је 1998. како би се откри-
ле злоупотребе Цркве и још увек нам је по-
требна национална дискусија о томе шта то 
за нас значи.

ПРИМЕР 2

1989-2000+ 
СЕЋАњА ЖЕНЕ КОЈА ЈЕ РОЂЕНА 
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У 
ВРЕМЕ КАДА ЈЕ ОВА БИЛА ДЕО 
БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

На шта прво помислите кад се осврнете на 
период свог живота 1989-2000?
Моја главна успомена је на босански рат 
- грађански рат у Босни и Херцеговини из-
међу 1992-95. Али, могло би вас изненадити, 
такође се сећам да сам се лепо проводила 
у средњој школи упркос рату. Имала сам 15 
година 1992. године и имали смо најбоље 
журке икад. То је било зато што наши роди-
тељи нису могли да очекују да се вратимо 
исте ноћи када су били ноћни полицијски 
сати (полицијски час). Нисмо могли да из-
ађемо на улицу да бисмо се вратили кући. 
Чак је и школа била невероватно забав-
на. Имали смо све изговоре на свету да не 
идемо, али била је пријатељска атмосфера 
и заиста смо вредно учили. Људи око нас 
су умирали сваки дан. Људи су одлазили, а 
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други су долазили, због етничког чишћења1. 
Знали смо да је живот јединствен и да не 
треба га узимати здраво за готово.

Кључни догађаји у Вашем животу у 
годинама 1989-2000+
Имала сам 13 година 1989. године и током 
босанског рата била сам у средњој школи. 
1996. године отишла сам на факултет у Бању 
Луку. Путовала сам кући сваког викенда, јер 
није био предалеко од наше куће у Републи-
ци Српској у Босни и Херцеговини. Онда сам 
постала учитељица и удала се 2002. године.

Шта треба да знамо о Вашем животу пре 
1989. године да бисмо боље разумели 
тај период?
Моја породица је мешавина националности 
(хрватске и српске) и када сам била мала 
то никада није био проблем. Нисам била 
свесна да смо били мешовита породица пре 
1991. Тада су прве националистичке поли-
тичке странке преузеле власт. Сећам се како 
сам гледала плакате и слогане залепљене 
на угловима улица и дрвећу и питала свог 
тату: „Шта је ово? Рекао је, „ово је босанска 
муслиманска национална странка, ово је 
хрватска национална странка, ово је српска 
национална странка, и тако даље.“ То је било 
чудно, јер је већина нас одгајана у југосло-
венском духу. Знали смо да постоје разли-
чите националности, али одгајани смо као 
Југословени. Моја бака је била религиозна 
и морали смо ићи на Божић и Васкрс да је 
посетимо, али то је била само традиција. Ни-
сам то повезала са националном позадином.

Где сте живели 1989-2000. и Ваш дом
Наша породична кућа била је у Добоју, граду 
у бившој југословенској републици Босни и 
Херцеговини. Живели смо у малом стану од 
50 квадратних метара у згради са 17 спра-
това. То је био стандардни дом за око 80 
% југословенских породица које су живеле 
у великим градовима. Прво смо били на 8. 
спрату, а затим на петом. Моји бака и деда 

1 Етничко чишћење - присилно уклањање јед-
не групе људи са неког подручја да би се испразнило 
од те врсте људи.

су имали кућу у истом граду са двориштем и 
псом. Живела сам на обе адресе. Такође смо 
имали викендицу у планинама удаљеним 15 
километара. 

Ваше наде и циљеви у то време
Некако сам знала да желим остати у Босни. 
Моја сестра је 100 % желела да напусти 
земљу. Желела сам да зарадим сопствени 
новац, тако да родитељи не морају да ме из-
државају. Две године, у средњој школи, ра-
дила сам у бакалници, тако да нису морали 
да ми дају џепарац. Ујутро сам била у школи, 
а затим сам 8 сати радила у продавници са 
својим књигама. Читала сам велике књиге. 
Једног дана је ушао војник и рекао да ми 
је било горе него њему што сам морала да 
прочитам све те књиге - то је била његова 
перспектива! Знала сам да желим да завр-
шим школу и идем на универзитет.

Ствари које су Вам ограничавале живот 
и спречавале Вас да радите оно што 
сте желели
Рат није био једини проблем. Добијање 
визе за путовање било је страшно и пони-
жавајуће. Стајали сте у реду током ноћи, а 
дању сте стигли на ред и били пред службе-
ником који вам је траћио живот са 1000 пи-
тања. Било је тако понижавајуће. Морали сте 
разговарати о свему и чак пружити доказ да 
можете платити рачун за струју. Све то само 
да бисте изашли из земље и отишли на лето-
вање. Ствари су се поправиле за мене када 
сам поред босанског добила још један па-
сош - хрватски, преко мајчине породице.

Како сте тада проводили време?
На последњој години универзитета почела 
сам да предајем историју. Моја стара школа 
није могла да нађе учитеља и примила ме је. 
Од 2001. до 2005. путовала сам из Добоја у 
Бању Луку. Било је тешко јер је возом то 100 
километара, а требало је скоро 3 сата. Пре-
страшила ме је могућност да будем  незапо-
слена, али сам на крају дала отказ и вратила 
се да живим са родитељима. Магистрирала 
сам и онда је све било у реду.
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Чега се сећате из тадашњих вести?
Сећам се отварања Берлинског зида. Сећам 
се распада Југославије. Сећам се 1995. го-
дине када је рат коначно завршен и када 
је у новембру била Дејтонска мировна кон-
ференција. Сећам се периода у коме је Ев-
ропска унија постајала већа и те срећне 
атмосфере.

Како мислите да су Вам догађаји из вести 
обликовали живот?
Много! Почетак 90-их био је потпуно нови 
свет за нас у Југославији. Први пут су медији 
били разнолики, а не само новинске аген-
ције које контролише влада. Већина људи 
је гледала телевизију и било је шокантно за 
моје родитеље да виде више од једног ве-
черњег информативног програма од 19:30 
са више становишта. Коме да верујемо? Шта 
треба да мислимо? Тај период памтим као 
тотални неред. Као друштво нисмо били 
спремни за ово. Било је тешко. У Сарајеву је 
постојала изузетно популарна ТВ емисија 
под називом „Топ листа надреалиста“ коју је 
креирао покрет под називом „Нови прими-
тивизам“. У почетку је то била радио емисија, 
затим ТВ емисија, па рок бенд. Исмевали су 
нам живот и, гледајући сада уназад, предви-
дели су све што се догодило и то ме шокира.

Како се сећате расположења и атмосфере 
тих година?
У почетку је постојало „национално буђење“, 
али не у позитивном смислу; померили смо 
се вековима уназад и из мира у рат. После 
1995. било је наде и „великих очекивања“. 
Тада се нада претворила у разочарање.

Шта се по Вама највише променило од 
тада до данас?
Тешко је одговорити. У то време још је по-
стојала социјалистичка идеја живота. Овде, 
у ономе што је била Југославија, сви који су 
желели да раде имали су посао, социјално 
осигурање је било обезбеђено, сви су имали 
здравствену заштиту, школе су биле бесплат-
не, могли смо да путујемо, а већина људи је 
имала где да живи бесплатно. Многи људи 
су се надали да ће и након 1995. остати исто. 

Није. Ми немамо социјализам, а немамо ни 
развијени капитализам. Имали смо разо-
ран транзициони период који је опустошио 
нашу економију. Масивне фабрике више не 
постоје и приватизација се одвијала на врло 
лош начин. Људи са новцем од корупције су 
то преузели. Због тога постоји тако велико 
разочарање.
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ПРИМЕР РАДНОГ ЛИСТА

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Место рођења: Приближна старост:

Ниво образовања:  Род:  

ГДЕ ЈЕ ОСОБА ЖИВЕЛА У ПЕРИОДУ 1989-2000?

КАКО МОЖЕТЕ СУМИРАТИ ПРИЧУ ВАШЕ ОСОБЕ (КљУЧНЕ 
ДОГАЂАЈЕ, њИХОВА ГЛАВНА ОСЕЋАњА, НАЧИН НА КОЈИ 
ПАМТЕ...)?

Прочитајте причу о прошлости која вам је 
дата и направите белешке на овом радном 
листу како бисте дискутовали о прочитаном.
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ГЕНЕРАЛНО, ДА ЛИ ЈЕ ОСОБИ БИЛО ЛАКО ИЛИ ТЕШКО У ТО 
ВРЕМЕ? НАВЕДИТЕ ПРИМЕР.

ДА ЛИ СУ ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ ИСКУСИЛИ ПОЗИТИВНЕ ИЛИ 
НЕГАТИВНЕ? ЗАШТО?

ДАЈТЕ ПРИМЕРЕ ЗАБРИНУТОСТИ ОСОБЕ ЗА ДОГАЂАЈЕ КОЈИ СУ ЗА 
њИХ БИЛИ ВРЛО ЛИЧНИ.

ДАЈТЕ ПРИМЕРЕ У КОЈИМА ОСОБА ПОМИњЕ ИЛИ СУ НА њУ 
УТИЦАЛИ ШИРИ ДОГАЂАЈИ И ПРОМЕНЕ У ДРУШТВУ.
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ДОДАТНЕ ТЕМЕ КОЈЕ 
СЕ МОГУ ОБРАДИТИ 
ПРИМЕНОМ ОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ

Како се ова стратегија ослања на усмену 
историју, она се може усредсредити само на 
недавну прошлост. Међутим, верујемо да би 
следеће теме заиста добро функционисале 
са овом стратегијом:
• Стварање Европске уније
• Живот после Другог светског рата
• 1968: Револуционарна година
• Нафтна криза 1973
• Чернобиљ
• Револуције боја
• Атлантска трговина робљем
• Предавање нацистичке Немачке
• Таласи имиграције
• Брегзит +
• Размишљања о одређеној деценији
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