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Избор Хипатиа (Hypatia) алата – школски модули 

УВОД  

Овај избор алат представља дигиталну збирку готових модула намењених наставницима, 

организацијама које се баве неформалним учењем, истраживачима и другима у овој области 

које могу користити у раду са тинејџерима.  

Циљ је да се млади, а нарочито девојке, ангажују у областима природних наука, технологије, 

инжењерства и математике (на енглеском скраћеница: „STEM“, у наставку: „СТЕМ“) и на 

откривању различитих професија везаних за СТЕМ, на родно инклузиван начин. Овај понуђени 

избор алата укључује велики број различитих активности у којима млади директно учествују: 

радионице са научним садржајима, неформалне дискусије и састанци са запосленима у 

областима природних наука, технологије, инжењерства и математике. Сваки модул укључује 

следећа три типа смерница:  

 смернице са посебним објашњењима за сваку активност,  

 смернице посвећене теми родне инклузије, 

 смернице са предлозима за водитеље.  

Ове смернице пружају практичну подршку и упутства за кориснике, препоруке о томе како 

треба разговарати са младима о приступима заснованим на роду и разликама, подршку и 

смернице за водитеље о томе како треба превазилазити стереотипе код младих и предлоге за 

управљање динамиком групе кроз спровођење различитих стратегија за рад водитеља.  

Овај избор алата је производ рада пет научних центара и музеја у контексту пројекта Хипатиа 

(НЕМО Музеј науке (NEMO Science Museum), Национални музеј науке и технологије „Леонардо 

да Винчи (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”), Блумфилд музеј 

науке у Јерусалиму (Bloomfield Science Museum Jerusalem), Експериментаријум 

(Experimentarium), Универсајенс (Universcience)) у сарадњи са стручњацима за родна питања, 

наставницима, истраживачким установама у овој области и тинејџерима. Визија Хипатије је 

визија европског друштва које преноси науку на младе на родно инклузиван начин како би се 

остварио пун потенцијал девојака и младића у целој Европи за рад у професијама у областима 

СТЕМ.  

У наставку је дат комплетан списак модула који чине понуђени избор алата, који је подељен на 

три контекста.  

Школе 

 пронаћи родне стереотипе у представљањима у областима СТЕМ,  

 родна инклузивност у вашем наставном раду и настави предмета у области природних 

наука,  

 Испитивање: Облик и акција,  
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 Игра Одлучи и дискутуј,  

 Амбасадори и амбасадорке науке,  

 Жене у областима СТЕМ – игра са картама,  

 Тестирајте се,  

 Шта ви мислите?  

Научни центри и музеји  

 Пронађите родне стереотипе у представљању СТЕМ, 

 Кафић „Наука“ или научни кафе,  

 игра са картама - Жене у областима СТЕМ,  

 Тестирајте се – носива технологија,  

 Ваша улога у истраживању: Испитивање хемијских реакција;  

Индустрија и истраживачке установе  

 Програмирање софтвера за родну оптимизацију,  

 Амбасадори и амбасадорке науке,  

 Игра вештине,  

 Брзо упознавање партнера,  

 Ваша улога у истраживању: Испитивање хемијских реакција 

  

 

  



 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОТЕЖЕ  

Због чега је за људе важно, без обзира на њихов пол, да изучавају области природних наука, 

инжењерства, технологије и математике и да раде у овим областима?  

У годинама које су пред нама, са развојем економије знања у Европи и са новим технологијама 

које су у успону, вештине у области природних наука, технологије, инжењерства и математике 

(СТЕМ) су све потребније како би се обезбедила одговарајућа и стручна радна снага за велики 

број различитих професија. Стога је императив да се привуче и придобије више младих за 

студијске програме у области СТЕМ и да се обезбеди разноликост професионалаца из ове 

области. Визија пројекта Хипатиа је визија европског друштва које преноси науку на младе на 

родно инклузиван начин како би се реализовао пун потенцијал девојака и младића из читаве 

Европе у професијама у области СТЕМ. 

Институције и водитељи који су одговорни за спровођење образовних активности у области 

природних наука, као што су школе, музеји и индустрија, имају кључну улогу у томе. Они могу 

да утичу на начине на које ће они који уче градити позицију за свој пол и преговарати о њој, као 

и на њихове ставове према СТЕМ. Управо је због тога важно размишљати о роду/полу и 

предрасудама које имамо у вези са науком, како би се признали стереотипи и обезбедило да 

их не одржавамо у односима са учесницима обуке.  

 

Олакшавање родне инклузије  

Важно је водитељи родно инклузивних активности поседују знања о неколико важних 

концепата.  

РОД И ПОЛ  

Пол се односи на биолошке карактеристике и функције које чине разлику између мушкараца и 

жена: хромозомални пол, гонадни пол, морфолошки пол. Род се односи на социјални 

конструкт мушкараца и жена, мушкост и женственост, који се разликују кроз време и простор, 

као и у различитим културама. То је хијерархијски систем и систем који успоставља хијерархију 

норми мушкости и женствености.  

РОДНИ СТЕРЕОТИПИ И ВЕШТИНЕ  

Родни стереотип је наша друштвена перцепција у вези са атрибутима особа мушког и женског 

пола (карактер, способности, тенденције, укуси, спољни изглед, врсте понашања, улоге, 

каријере, итд.) и тенденција коју показујемо ка приписивању тих атрибута појединцима сваког 

пола, и пре него што их упознамо (пример стереотипа: особе мушког пола су рационалније, а 

особе женског пола су емотивније). Када говоримо о родним стереотипима и науци, мислимо 

на улоге и способности за које се претпоставља да су „примерене“ особама мушког, односно 

женског пола у науци (на пример, инжењерство и грађевина се више повезују са особама 

мушког, него са особама женског пола).  

РОД И НАУКА  

СТЕМ чине области истраживања и знања. Као и други облици знања, оне могу укључивати 

родно одређене димензије. Када истраживачи не узимају у обзир родну варијаблу, то може да 



 

 

утиче на резултате: на пример, када се лекови не тестирају и на мушкарцима и на женама. 

Осим тога, постоји константан родни јаз у производном систему научног и технолошког знања 

и превелика заступљеност жена у многим европским земљама у биолошким и медицинским 

наукама, док их у математици или информатици има много мање од мушкараца. Осим тога, 

много је мање вероватно да ће жена успети да напредује до радног места са високим нивоом 

одговорности у науци.  

Оне се описују као рационалне, интелектуално настројене и независне, а то су карактеристике 

које се често повезују за мужевношћу. То значи да ће дечаци или девојчице који се не 

поистовећују са тим карактеристикама мислити да студије и занимања у областима СТЕМ „нису 

за њих“ и да ће у потпуности избегавати СТЕМ. Због тога је важно да се представи сложена и 

разнолика слика о науци.  

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ  

Дефинисање, признавање и спровођење родно инклузивних активности је сложено и изазовно 

и захтева да водитељ активности стално промишљања сопствене родне стереотипе и 

предрасуде. Овде представљамо неке практичне показатеље и питања за промишљање да 

бисмо подржали инклузивно понашање водитеаља.  

 

ИНТЕРАКЦИЈА СА ГРУПОМ  

 Неутралност у додељивању задатака и улога  

Како ћу доделити задатке? Које ћу одговорности доделити и коме?  

Избегавајте да додељујете стереотипне родно одређене улоге учесницима које могу 

допринети интернализацији „женских“ или „мушких“ идентитета, као на пример да се 

од дечака тражи да нешто граде док девојчице хватају белешке. Водите рачуна да се 

различите улоге које су захтеване у оквиру активности ротирају међу учесницима. 

 Приписивање успеха и неуспеха, превазилажење стереотипних одговора  

Да ли студенти мушког пола који су доживели неуспех приписују неуспех себи или 

спољним факторима? Да ли студенткиње које су доживеле успех приписују свој успех 

себе или спољним факторима?  

Поставите висок ниво очекивања за оба пола. Избегавајте да претерано попуштате 

девојчицама (то води томе да оне постану зависне, а не независне). Подстичите и 

девојчице и дечаке да ризикују. 

 Уведите правило да постоји „време за чекање“ да бисте подстакли девојчице да 

говоре када су окружене дечацима који не презају од тога да ризикују и који би 

одговарали брже од девојчица  

Колико сам обраћао-ла пажњу на одговоре ученика? Колико сам их дуго пустио-ла да 

говоре? 



 

 

Сачекајте 4 до 5 секунди пре него што прозовете ученика да одговори на неко питање. 

Одлагање одговора омогућава свим ученицима да одговарају, пошто на тај начин 

свима пружате прилику да дођу до одговора.  

• Интеракција са половима да би се превазишла тенденција да се више комуницира са 

ученицима него са ученицама: 

Да ли упућујем више питања дечацима него девојчицама?  

Водите свесно рачуна о томе да ли су питања упућена пре дечацима или девојчицама.  

• Несвесно изражавање стереотипа  

Да ли сам обраћао-ла пажњу на понашање ученика у вези са њиховим изражавањем 

родних стереотипа?  

Тинејџери често несвесно или на суптилан начин репродукују родне стереотипе. То би 

се могло искористити као прилика да се на то обрати пажња и да се то искористи као 

тачка за промишљање. 

 

ТОКОМ ДИСКУСИЈЕ  

• Да ли су дечаци више заинтересовани за то да нешто граде, а девојчице за 

украшавање онога што је произведено? Да ли можете да замените те улоге током 

активности?  

Поставите пред ученике изазов да се одвоје од својих интересовања и да прошире 

своје ангажовање у области науке (многа деца имају родно стереотипне интересе који 

би се могли довести у питање).  

• Да ли мислите да би било корисно да се уведе концепт рода или стереотипа пре или 

након активности и да се дискутује о овом концепту?  

Размислите да ли би изостављање релевантних објашњења о најважнијим концептима 

о роду и о терминологији/концепту обогатило дискусију.  

• Током модерирања дискусије  

Имајте на уму да појединачно узев, ученици поседују различита претходна знања и 

остала знања која могу бити релевантна на различите начине. Дискусија може да се 

одвоји од теме и крене у другом правцу, о ономе што ученици већ знају о датој теми.  

 

СУСРЕТ СА ПРОФЕСИОНАЛЦЕМ ИЗ ОБЛАСТИ СТЕМ  

Узори су делотворни у подстицању интересовања девојчица и дечака за СТЕМ. Код многих 

активности су професионалци у области СТЕМ протагонисти или оне садрже примере о 

професионалцима у овим областима. Важно је да се тим узорима не учвршћују родни 

стереотипи.  

• Колико се мушкараца, а колико жена јавља у примеру о професионалцима из области 

СТЕМ који сам дао-ла у оквиру активности? Да ли ти примери садрже стереотипе?  



 

 

Одржавајте равнотежу између броја жена и мушкараца који су говорници или који се 

узимају за примере. Када је то могуће, треба их замолити да не говоре само о научним 

садржајима, већ и о свом приватном животу.  

Водите рачуна о томе да избор укључених научних едукатора и научника одражава 

широки спектар различитих личности. Девојчице и дечаке највише инспиришу модели 

за које осећају да су у психолошком смислу слични њима (у погледу порекла, културе, 

старости, итд.). У супротном се стандарди које поставља она друга особа могу сматрати 

супротним, па девојчице и дечаци могу реаговати против њих.  

• Да ли у активностима представљам разноликост СТЕМ – од компјутерских игрица 

до инжењерства?  

При избору професионалаца из СТЕМ области и примера који су укључени у активност, 

водите рачуна то томе да разноликост науке буде представљена у највећој могућој 

мери.  

 

ВОЂЕЊЕ СИТУАЦИЈЕ СА ЕКСПЕРИМЕНТОМ  

Док раде на неком одређеном научном садржају, може се догодити да учесници не виде јасно 

на који је начин то у вези са родном равнотежом у области СТЕМ. Активности у оквиру ројекта 

Хипатиа имају за циљ да се предложе неочекивани начини приступа науци и научном садржају 

(као што је хемија, роботика или прављење ствари) и да се руше стереотипне перцепције 

СТЕМ. Сврха тога је да се уведе и шири један другачији поглед на свет науке, док се 

истовремено разоткривају различити аспекти са којима више људи – девојчица и дечака – 

може да се поистовети. Можете нагласити овај аспект док водите активност која је више 

усмерена на научни садржај него на родна питања. 

На пример, активност која је оквир за технологију, као што је активност о носивим 

технологијама, би могла да привуче више девојчица него активност о саобраћају или 

пројектилима. 

Многе девојчице се боље осећају у ситуацији која је заснована на сарадњи, док друге чак и 

избегавају компетитивне активности. Водитељ би могао да представи изазов „причом“ која је у 

њеној основи, а не само као такмичење, или би могао да обрати пажњу на то да такмичење и 

сарадња буду заступљени у једнакој мери у истој активности. 

Многе студије показују да девојчице боље уче у окружењу које је у естетском смислу 

пријатније. Због тога је важно да се створи пријатно и у естетском смислу лепо окружење за 

спровођење активности.  

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ О РОДНОЈ ИНКЛУЗИЈИ У УЧИОНИЦИ  

ТЕОРЕТСКИ ОКВИР ПРОЈЕКТА ХИПАТИА  

Овај документ предлаже оквир за решавање питања родне инклузије у СТЕМ активности. Он 

доводи до скупа критеријума за анализу родне инклузивности у постојећим образовним 

активностима у областима СТЕМ, или за осмишљавање нових, родно инклузивних активности.  



 

 

Теоретски оквир је доступан на адреси: http://www.ecsite.eu/sites/default/files/hypatia-

theoretical-framework.pdf  

РОДНА ЈЕДНАКОСТ У УЧИОНИЦИ  

Често нисмо свесни начина на који се односимо према дечацима и према девојчицама. У том 

смислу ни учионице не представљају изузетак. У наставку је дат списак ставки на које треба 

обратити пажњу и предлога који има за циљ да се унапреди степен једнакости на часу како би 

се девојчице и дечаци подстакли да се одлуче за каријеру у областима СТЕМ.  

Родна једнакост у учионици : http://www.mada.org.il/sites/default/files/attached/gender-equality-

in-teaching-english.pdf 
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СМЕРНИЦЕ ЗА ВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ  

САВЕТИ ЗА ДОБАР РАД ВОДИТЕЉА АКТИВНОСТИ  

Кључни елемент за добар рад водитеља активности је активно учешће учесника сваки пут када 

се представља неки концепт или садржај. Активно учешће учесника, на пример, подразумева 

да водитељ: 

 разматра лична искустава учесника као полазну тачку за њихово укључивање, 

 надограђује нове садржаје на њихове ставове или претходно знање, 

 континуирано уграђује доприносе учесника у процес.  

Није лако водити активност – за то је неопходна пракса, време и промишљање! Како би се ови 

концепти пренели у практичне ситуације – и како би се на тај начин унапредило ангажовање 

учесника, њихова интеракција и дискусија – дали смо кратак списак предлога у наставку. Они 

вам могу бити од помоћи у развијању доброг вођења активности.  

 

ИНТЕРАКЦИЈА СА ГРУПОМ 

Припремите окружење у коме ће се активност одвијати унапред, организујте простор у складу 

са потребама активности, па чак, ако је потребно, измените и његову уобичајену структуру 

(нпр., можете премештати столове и столице). 

 Водите рачуна о томе да сви учесници могу добро да чују и виде шта се догађа. 

 Гледајте учеснике у очи. 

 Учесницима се обраћајте као себи једнакима, а не као пасивним посматрачима или 

незналицама. 

 Слушајте шта људи говоре и користите изразе којима се они служе. 

 Што је више могуће користите питања – питања могу бити корисна алатка за 

подстицање разговора међу члановима групе. 

 Подстичите учеснике на промишљање. 

 Уколико је могуће, постављајте питања и надограђујте активност на информације или 

елементе који се могу открити путем непосредног посматрања. 

 Укључујте учеснике тако што повезујете оно што се ради са њиховим личним 

искуствима. 

 Подстичите учеснике да изражавају своја мишљења и разрађујте оно што они 

промишљају. 

 Током активности може се догодити да пожелите да организујете различита окружења 

за групе – рад у мањим групама или у паровима, рад учесника у групи у којој учествују 

сви – да би сте подстакли њихово укључивање и поспешили интеракцију садржаја на 

коме се ради са искуством учесника. 



 

 

 Пре интеракције са учесницима пред свим члановима групе, можете замолити учеснике 

да воде дискусију у малим групама као „загревање“. То помаже у укључивању оних 

најстидљивијих или помаже свима да се осећају пријатније у вези са темом пре него 

што се било које промишљање подели пред свим члановима групе. 

 Када се дискусија води у малим групама, идите од групе до групе да бисте проверили 

како групе раде и дискутују и умешајте се – али само у случају да постоје потешкоће! 

 У раду са свим члановима групе, трудите се да се што је више могуће обраћате свима, 

подстичући свакога да учествује и да се ангажује у раду.  

 

РАД ВОДИТЕЉА У СИТУАЦИЈИ ИЗВОЂЕЊА ЕКСПЕРИМЕНТА 

 Трудите се да учините да активност у што је могуће већој мери буде партиципаторна: 

сваки учесник треба да има могућност да се непосредно ангажује у извођењу 

експеримента; избегавајте демонстрације. 

 Немојте откривати резултате искуства пре него што учесници сами дођу до открића и 

изнесу сопствена разматрања. 

 Подстакните учеснике да сами дају почетне хипотезе/описе/коментаре о томе шта 

мисле да ће се догодити. 

 Водите рачуна да експеримент увек буде у центру пажње и дискусије. 

• Укључите оне који уче кроз смењивање мануелних активности са питањима и 

дискусијом. 

 

ТОКОМ ДИСКУСИЈЕ 

• Укључите ученике кроз уравнотежену примену отворених питања, затворених питања, 

дискусију и размену мишљења, и слично. 

• Можда ћете пожелети да користите провокативне дилеме као алате за дебату. 

Неслагања међу учесницима може бити од користи за анализу појмова и преговоре о 

ставовима, па их стога користите на конструктиван начин. 

• Подстакните и даље надограђујте рад не само на знању које су учесници већ стекли, 

већ и на њиховим емоцијама и машти.  

• Постављајте изазове учесницима на нивоу који је примерен за њих. 

• Избегавајте:  

o дидактички приступ и оцењивање знања учесника,  

o монолог,  

o стручне изразе који се не односе на стварне предмете,  



 

 

o да тражите и да се бавите искључиво исправним одговорима, или, што је још 

горе, исправним питањима,  

o да не слушате.  

 

ВОДИТЕЉ КАО ДОМАЋИН ПРОФЕСИОНАЛЦУ ИЗ ОБЛАСТИ СТЕМ  

• Могли бисте да предложите говорнику да наизменично поставља питања и говори, да 

би се учесницима омогућило да преузму активнију улогу и да би се спречила дуга 

обраћања учесницима. 

• Пре него што представите професионалца из области СТЕМ, можете замолити учеснике 

да кажу нешто о својој перцепцији одређене професије, и да после тога дискутујете о 

томе са говорником. 13 

• Чини се да су млађи учесници, када им се пружи прилика да постављају питања, 

заинтересовани за свакодневни лични живот говорника, за њихову претходну каријеру 

и за то какви су они били кад су били ученици. Можете предложити да говорници 

искористе ове теме као „мамце“ током говора и разговора. Корисно је када говорници 

донесу алате или предмете које користе у свакодневном раду, као примере за свој 

свакодневни практични рад.  

 

ПИТАЊА: ОСНОВНИ АЛАТ ЗА УЧЕЊЕ 

Грађење односа са предметом је као упознавање са особом коју смо тек срели. Заиста, овакво 

поређење може бити од помоћи у разумевању могућег начина развијања питања које треба 

користити у искуствима учења. У процесу упознавања особе или започињања разговора, ми са 

основног и конкретног прелазимо на апстрактно и сложеније. Коришћење питања у ситуацији 

учења подразумева сличне кораке: почиње се од основних информација (обично елемената 

који би се могли открити током посматрања), ради се на нивоима на којима постоји 

компатибилност (нпр., на нивоима на којима се ученици могу укључити и ангажовати на основу 

знања које поседују, својих искустава и ставова), како би се наставило ка откривању сложенијих 

информација и концепата. Такав приступ позива оне који уче да трагају у оквирима сопственог 

репертоара знања и искустава за елементима који су неопходни и који ће им помоћи да 

откривају нове увиде, а истовремено могу послужити за развијање питања која они који уче 

сами постављају.  

Ми заправо овде не заговарамо никакав линеарни процес као што је ‘водитељ-пита-ученици-

одговарају’; ми уместо тога заговарамо процес двосмерног пружања доприноса, у коме су и 

водитељ и они који уче у положају да постављају питања и да на њих одговарају. У том смислу, 

питања представљају подстицај за иницирање дијалога, алат а не циљ. Она помажу 

подстицање нових знања и додавање информација у оквиру слободног протока идеја, што 

води ка ширењу разумевања. 

Каква би питања могла да се користе као начин за побуђивање информација и тумачења, 

начин да се иницира конструктивни дијалог, развију вештине и самопоуздање код оних који 

уче – а можда и код самих водитеља?  



 

 

Пре свега, основне категорије: 

• затворена питања – питања за која постоји само један тачан одговор, 

• отворена питања – питања код којих је прихватљиво више од једног тачног одговора.  

Затворена питања се обично користе када тражимо одређене информације о 

феномену/теми/доказу/предмету, итд. и она се даље могу поделити на: 

• питања за испитивање: за давање одговора на ова питања неопходно је пажљиво 

испитивање. Одговори нуде прве информације на основу које ми градимо детаљнија 

знања; 

• питања за објашњења: одговори нуде објашњење – како нешто ради/функционише, 

како је настало, итд. и тесно су повезани са информацијама до којих се дошло на основу 

питања за испитивање; 

• питања за поређење: она подстичу поређења са другим ситуацијама исте врсте, 

материјалима, димензијама, итд. и подстичу на утврђивање сличности, разлика и веза 

са постојећим личним знањем и искуствима ученика.  

Са друге стране, отворена питања подстичу изражавање личних ставова, коришћење 

претходног знања ученика, као и трагање за личним значењима. Дискусија и отворена питања 

нуде онима који уче прилику да обједине идеје и деле увиде у групи после чега следе прилике 

за даље развијање разумевања кроз примену и одбрану увида и мишљења.  

Отворена питања се могу поделити на следеће категорије: 

• питања за решавање проблема: она захтевају примену критичког мишљења, 

имагинативног мишљења, вештина постављања хипотеза и извођења анализа и 

примену способности да се знања користе за решавање проблема; 

• питања за предвиђање: одговори на ова питања нуде предвиђања у случајевима када 

се мењају параметри, 

• питања за давање судова: одговори на ова питања могу бити веома лични и 

јединствени. Она захтевају изборе, процену неке ситуације, оправдање, итд.  

Требало би да настојите да остварите равнотежу између затворених и отворених питања. Ако 

се постављају само затворена питања, то би међу ученицима којима је тешко да на њих 

одговоре могло да створи осећај незнања, пошто ова питања од захтевају да релативно мало 

користе своје вештине и да превасходно користе специјализована знања. Затворена питања 

треба користити за испитивање предмета и нових знања везаних за тај предмет, и, осим тога, 

да се понуди основа на којој треба постављати отворена питања. За сваког ученика одговарање 

на отворена питања подразумева коришћење сопственог контекста да би се дошло до нових 

информација. То им осим тога омогућава да користе сопствена лична искуства, емоције, машту 

и вештине за долажење до значења и за лична тумачења.  

У оквиру филозофије интерактивног, конструктивистичког приступа учењу, постављање питања 

и давање одговора на њих не представља само прихватање више од једног исправног одговора 

(кроз отворена питања), већ и ‘омогућавање ученицима да ствари схвате погрешно’, односно 

спречавање да ситуација учења буде ограничена тражењем искључиво ‘исправних’ одговора, 



 

 

или очекивањем претходно утврђених исхода. Важно је да водитељ не ускаче пребрзо да би 

исправљао ученике, већ да уместо тога користи конфликте који настају између различитих 

перспектива ученика тако што ће им помоћи да увиде да постоје стандарди и да њихова 

сопствена тумачења нису неопходно иста или подједнако добра као тумачења других ученика. 

Учење је резултат ослањања и упућивања на сопствено разумевање ситуација од стране 

ученика, као и прилика за истраживање кроз покушаје и погрешке. 

  



 

 

ПРОНАЂИТЕ РОДНЕ СТЕРЕОТИПЕ У ПРЕДСТАВЉАЊУ СТЕМ! 

 

УКРАТКО 

Узрастна група од 13 до 18 година 

Формат  Модерирана дискусија 

Трајање  90 минута 

 

КРАТАК ПРЕГЛЕД 

Радионица је усмерена на представљање науке и технологије које укључује родне стереотипе у 

огласима за технолошке предмете (као што су рачунари, паметни телефони, видео игрице, 

аутомобили, и друго) и кампање за упис ученика у школе, на обуке или за запошљавање у 

областима СТЕМ. Кроз откривање, разумевање и анализу стереотипа у овим визуелним 

материјалима, навешћемо ученике да испитају: 

• како ти стереотипи утичу на начин на који они гледају на вештине/способности које се 

везују за жене и мушкарце у науци и технологији, 

• како ти стереотипи утичу на њихов личних избор студија и каријера.  

 

ЦИЉЕВИ 

• Разумети шта су полни и родни стереотипи и препознати их, 

• ојачати свест ученика о стереотипима са којима се срећу у свакодневном животу, 

• повећати свест о негативном утицају који родни стереотипи могу имати на њихове 

представе о природним наукама, свету науке и технологије и на њихове изборе студија, 

односно каријера, 

• научити нешто о каријерама у области СТЕМ и развити интересовање за њих, без 

обзира на пол.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИ СЦЕНАРИО  

Ова активност је осмишљена за цео разред. Она би се могла реализовати током ‘дана 

отворених врата’ неког истраживачког центра или музеја или на Међународни дан жена. 

Активност би се такође могла реализовати као радионица или као отворени час за ученике 

средњих школа. 

 

ЦИЉНА ПУБЛИКА 

Узраст 13 – 18 година 



 

 

Број учесника 20 до 30 

Број водитеља 1 

Публика Ученици/студенти 

ФОРМАТ 

Модерирана дискусија 

 

ТЕМЕ ОБУХВАЋЕНЕ АКТИВНОШЋУ 

Ова активност се бави науком и технологијом уопште, уз друштвени приступ овим областима. У 

Француској ова радионица садржи везе са наставним планом и програмом грађанског 

васпитања који промовише родну равноправност; механизми родно-диференциране 

социјализације се такође проучавају на часовима економских наука у средњој школи. 

 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ АКТИВНОСТИ 

90 минута 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

МАТЕРИЈАЛИ 

Рачунар  

 

1 

Видео пројектор 

 

1 

Табла са блоком папира 

великог формата (флипчарт) 

 

1 

Слике  Гугл претрага, новине 
6 (3 различита огласа + 3 

различите кампање) 

Оловка и папир 
 

1 за сваког ученика 

Лепљиви папирићи (Post-it) 

 

100 



 

 

Мрежа за анализу 
Видети „Развијање 

активности“ 

6 (1 за сваку групу за сваки 

визуелни материјал) 

 

 

НАПОМЕНА: 

Како би се припремили за активност, водитељи треба да одаберу огласе који ће се ученицима 

приказивати током радионице и треба да припреме мреже за анализу које ће поделити 

ученицима. 

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ, ВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ, ЧЛАНЦИ 

• ТВИСТ (TWIST) пројекат: www.the-twist-project.eu 

• Кампања „Очекујте све“ (Expect Everything): www.expecteverything.eu 

• Хипатиа пројекат Д2.1: Критеријуми за родну инклузију (http://www.ecsite.eu/activities-

and-services/resources/criteria-gender-inclusion) и Д2.2: Добре праксе за родну инклузију 

у комуникацији о СТЕМ (http://www.ecsite.eu/sites/default/files/deliverable-2.2-good-

practices-on-gender-1.pdf) 

• Најпримереније слике и визуали у свакој земљи: скорашње рекламе за паметне 

телефоне, рачунаре, видео игрице, кампање за ангажовање истраживача или 

запошљавање у областима СТЕМ у инжењерству, саобраћају, енергетици, нуклеарној 

физици, аеронаутици или флајери са информацијама о програмима из области 

природних наука и технологије на универзитетима и установама вишег образовања. 

• Аудиовизуелни центар „Симон де Бувуар“ (Centre audiovisuel Simone de 

Beauvoir/Genrimages:) www.genrimages.org  

 

ОКРУЖЕЊЕ  

Затворени и модуларни простор, у коме се столови могу померати када се ради у мањим 

групама.  

 

ОПИС И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ГРУПЕ  

УПРАВЉАЊЕ РАДОМ  

Ученици ће радити у сесијама у којима учествују сви и у мањим групама, које би, уколико је 

могуће, требало да буду мешовите (младићи и девојке).  

УВОД, 5 МИНУТА  

Кратак увод у коме се ученицима објашњава да ће коментарисати огласе за технолошке 

предмете за свакодневну употребу и визуелне материјале за кампање за привлачење 

студената, односно кандидата за запошљавање, након чега ће уследити анализа тих материјала 

http://www.the-twist-project.eu/
http://www.expecteverything.eu/
http://www.ecsite.eu/activities-and-services/resources/criteria-gender-inclusion
http://www.ecsite.eu/activities-and-services/resources/criteria-gender-inclusion
http://www.ecsite.eu/sites/default/files/deliverable-2.2-good-practices-on-gender-1.pdf
http://www.ecsite.eu/sites/default/files/deliverable-2.2-good-practices-on-gender-1.pdf
http://www.genrimages.org/


 

 

и дискусија о њима. Водитељ или наставник ће нагласити да га заиста занима мишљење 

ученика.  

 

РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ  

Први корак, 10 минута 

• Активност почиње питањем: Које вештине, идеје, придеве, квалификаторе спонтано 

повезујете са мушкарцима, дечацима, девојчицама и женама? 

• Сваком ученику треба дати по 2 пост-ит папирића: они ће написати шта повезују са 

женама/девојчицама на једном папирићу, а на другом оно што повезују са 

мушкарцима/дечацима.  

Напомена: ученици не пишу своја имена на пост-ит папирићима, за записивање ових 

асоцијација им се даје веома мало времена. 

• Пост-ит папириће се потом лепе на флипчарт папир који је подељен у две колоне: једна 

колона је за речи које се повезују са женама/девојчицама, а друга за речи који се 

повезују са мушкарцима/дечацима. Ове асоцијације ће се коментарисати на крају 

радионице. 

• Особа која води радионицу (водитељ) потом објашњава општи појам стереотипа, 

клишеа, унапред формираних идеја.  

Напомена: дефиниција полних и родних стереотипа: 

• Полни и родни стереотипи су претеране генерализације онога што девојчице и 

дечаци/мушкарци и жене јесу и нису по природи: „жене немају осећај за правац“, 

„мушкарци имају смисла за технологије“, „жене се ослањају на интуицију“, „мушкарци 

нису емотивни“, итд. 

• Како стереотипи функционишу? Полни и родни стереотипи чине легитимним улоге 

сваког пола тако што их „одомаћују“: они чине да различите и хијерархијске улоге 

полова које су додељене мушкарцима и женама делују као да су биолошке и природне.  

Други корак, 30 минута 

• Водитељ показује први оглас и коментарише га заједно са групом, да би ученици стекли 

идеју о томе како треба анализирати слику. 

• Ученици добијају задатак да се поделе у три групе, које би требало да су мешовите и да 

укључују и дечаке и девојчице. 

• Водитељ свакој групи даје један скорашњи оглас за неки технолошки предмет (оглас је 

одштампан у боји на папиру формата А3); свака група добија другачији визуал. На 

пример:  

o оглас за ружичасти телефон и за плави телефон,  

o рачунар који се рекламира за девојчице и рачунар који се рекламира за дечаке,  

o оглас за видео игрице на коме су приказане девојчице и дечаци. 



 

 

• Свака група добија празну мрежу за анализу (које је водитељ припремио унапред). 

Ученици посматрају визуелни материјал и дискутују о њему и потом попуњавају мрежу 

за анализу.  

Напомена: у мрежи су назначене следеће ставке које треба анализирати:  

• Веза између предмета из огласа и особе или особа које су приказане на слици,  

• циљна публика за оглас,  

• како је слика структурисана, 

• водитељ пита ученике шта они мисле и покреће дискусију о утицају стереотипа на 

избор студија, односно каријере и на представљање каријера у областима СТЕМ; 

• водитељ наглашава да послови треба да буду за оба пола, потребу да се студије и 

каријера бирају на основу вештина и онога што човек воли односно не воли, без утицаја 

претходно створених идеја.  

ЗАКЉУЧАК  

Активност се завршава тако што:  

• ученици дају опште повратне информације о радионици,  

• кратком презентацијом слика „узора“ жена у различитим областима као што су 

инжењерство, астрономија, видео игрице, итд.  

Идеја је да се ученицима покаже да вештина и успех не зависе од пола особе.  

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПАРТНЕРИМА  

Овај модул је изворно развио Универсајенс (Universience) у Паризу у Француској.  

Особе за контакт: Marie-Agnès Bernardis: marie-agnes.bernardis@universcience.fr  

Elodie Touzé: elodie.touze@universcience.fr  

РОДНА ИНКЛУЗИВНОСТ У ВАШЕМ НАСТАВНОМ РАДУ И НАСТАВИ ПРЕДМЕТА У ОБЛАСТИ 

ПРИРОДНИХ НАУКА  

УКРАТКО  

Узрастна група Одрасли  

Формат  Радионица за наставнике 

Трајање  2 пута по 2 сата 

 

КРАТАК ПРЕГЛЕД 

Ово је радионица за стручно усавршавање наставника која је усмерена на родну свест у 

наставној пракси у области природних наука.  

mailto:marie-agnes.bernardis@universcience.fr
mailto:elodie.touze@universcience.fr


 

 

Радионица је усмерена на постављање основних информација везаних за род, код којих је, на 

пример, важно увести дефиниције којима се разликују биолошки пол и род, као и на 

промишљање начина и могућности да се девојчицама и дечацима приђе, а можда и да се они 

и сместе, y одређене категорије у учионици. За ово је неопходна одређена припрема и 

проучавање литературе, као што је теоретски оквир за пројекат Хипатиа 

(http://www.ecsite.eu/activities-and-services/resources/criteria-gender-inclusion).  

Важно је организовати курс обуке о роду за наставнике због тога што наставници, више него 

што то и сами мисле, подсвесно остварују комуникацију са ученицима на основу родних 

стереотипа. Сами ученици често гаје више родних стереотипа него што мислимо. На пример, 

дечаци верују да су бољи од девојчица у математици или у рачунарству. Подизањем свести о 

тим ситуацијама кроз обуку, можемо покушати да се супротставимо тим стереотипима у 

образовању.  

 

ЦИЉЕВИ  

Циљ је да се унапреди родна свест у настави природних наука и да се учесницима пружи 

прилика да убудуће учине своју наставку праксу инклузивнијом. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИ СЦЕНАРИО  

Ова радионица укључује везе са наставним планом и програмом за све премете из области 

природних наука и помаже наставницима/едукаторима да постану свесни рода у начину на 

који подучавају ученике. Током радионице, учесници (наставници, наставници приправници, 

студенти који предају ученицима) промишљају улогу рода у сопственој наставној пракси.  

 

ЦИЉНА ПУБЛИКА  

Узраст  одрасли 

Број учесника 20 -30 

Број водитеља 2 

Публика  Наставници, наставници приправници, студенти који предају 

ученицима.  

 

ФОРМАТ  

Радионица са дискусијама у мањим групама и у групи свих учесника на радионици.  

 

ТЕМЕ КОЈЕ АКТИВНОСТ ОБУХВАТА 

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/resources/criteria-gender-inclusion


 

 

Ова радионица је усмерена на унапређивање родне свести у свим садржајима везаним за 

природне науке и у основном разумевању, као и уопште у настави, предмета из области 

природних наука. 

 

ТРАЈАЊЕ АКТИВНОСТИ 

Предложено трајање: 2 пута по 2 сата би било идеално трајање радионице, али је могуће да 

радионица траје и краће. Ове две сесије обуке би могле да се одрже и током два дана. 

 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Код ове радионице се користи комбинација индивидуалног промишљања, дискусија и 

презентација у мањим групама и у целој групи учесника. У наставку је дата табела са 

препорученим материјалима која покрива све потребе у погледу вођења ове радионице: 

  



 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

Фотокопије задатака који се дају ученицима који су узети из 

збирки задатака или уџбеника за предмете у области природних 

наука који се користе у вашој школи – за сваког учесника 

По једна за сваког 

учесника 

Пост-ит папирићи и оловке Довољно за све учеснике 

Видео пројектор и платно 1 

Кафа/чај и кекс за паузу Довољно за све учеснике 

Постер за пост-ит папириће или блок папира великог формата 

(флипчарт) 
2 - 4 

  

КОРИСНИ ЛИНКОВИ, ВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ, ЧЛАНЦИ 

• Једна величина за све? (One Size fits all?) (http://www.the-twist-

project.eu/media/dyn/TWIST-Onze_size_fits_all.pdf) је програм стручног усавршавања за 

наставнике који је развијен у оквиру пројекта ТВИСТ (TWIST) (назив пројекта на 

енглеском је: Towards Women In Science and Technology – пројекат који је финансирала 

ЕУ у оквиру FP7 пројекта).  

• Видео материјали за обуку наставника могу се наћи на сајту ТВИСТ пројекта 

(http://www.the-twist-project.eu/) и на Јутјубу 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLW7-KHQM0ER0utPSqkmDADhcJK3IGb0VP).  

ОКРУЖЕЊЕ  

Окружење за радионицу може бити зборница или учионица или било која друга просторија у 

којој се могу држати презентације (то јест, користити пројектор и поставити бело платно). То 

чак може да буде и окружење типа кафеа и/или окружење са пријатном атмосфером која може 

бити пријемчивија за учеснике и тиме и занимљивија за учешће у промишљању и групним 

дискусијама.  

Просторија треба да буде таква да учесници могу да се деле у мање групе за дискусије и 

задатке који се раде у групама.  

 

ОПИС И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД  

УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ГРУПЕ  

Учесници на радионици ће радити у различитим групама (од парова до мањих група од по 

петоро до осморо људи), као и у целој групи свих учесника.  

УВОД  

Радионица почиње уводом у коме се објашњава циљ радионице и уводе род и родна 

инклузивност као општа тема. Учесници ће се од самог почетка подстицати да постављају 

питања, да учествују у дискусијама и да дају допринос у виду својих увида. 

http://www.the-twist-project.eu/media/dyn/TWIST-Onze_size_fits_all.pdf
http://www.the-twist-project.eu/media/dyn/TWIST-Onze_size_fits_all.pdf
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLW7-KHQM0ER0utPSqkmDADhcJK3IGb0VP


 

 

РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ  

Важно је да се овде помене да ће сваки водитељ радионице и презентер имати сопствени 

начин представљања и извођења различитих делова радионице. У наставку је дат пример 

онога што се може укључити и начина на који се радионица може водити. Појединачни делови 

који се, на пример, укључују у увод такође ће се разликовати од једне до друге земље и од 

једне до друге институције. И то је само по себи вредно промишљања.  

Представите појам рода и објасните због чега би било важно промислити о родним 

стереотипима у настави природних предмета, па чак их и довести у питање. То се може извести 

коришћењем комбинације пауер поинт презентације и видео снимака изјава (видети линк до 

Јутјуб странице у наставку, под насловом „Корисни линкови, видеи и чланци“). Важно је да се 

током припреме прочита и проучи литература и да се пронађу национални, па чак и локални, 

примери родне инклузивности и, ако је могуће, чак и родног искључивања. То могу да буду 

статистички подаци или други примери узети из неког регионалног или националног контекста. 

Осим тога, добра идеја је и да се пронађу родни статистички подаци о образовању. Примери за 

то би могли да буду статистички подаци за мушкарце и за жене о томе колико мушкараца, 

односно жена, студира да постане лекар, инжењер, техничар или наставник. Постављање 

радионице на овај начин укључује проучавање литературе и проналажење конкретних 

примера, али то истовремено и добро урадити, због тога што ова врста радионице може 

извршити значајан утицај, па чак и промену, на начин на који наставници предају.  

Предложени програм и временски распоред: 

• 10 минута за добродошлицу и увод у радионицу и представљање циља радионице (за 

циљ, видети претходни део). 

• Презентација у трајању од 30 минута (пауер поинт или друга врста презентације и-или 

видео) о следећим темама: Шта је род? – Како разумемо род? – Због чега треба да 

посвећујемо време роду у учионици и у оквиру наше наставне праксе? – Због чега је то 

важно? – Род у статистичким подацима везаним за науку. Потрудите се да створите 

отворену атмосферу у којој ће учесници бити слободни да постављају питања. 

Дискусија међу свим учесницима на радионици о, на пример, следећем: Ако не желе 

да студирају природне предмете – могу да студирају уметност!, после чега би питање за 

дискусију могло да буде: Да ли је проблем то што се мање девојчица у односу на 

дечаке одлучује за каријеру у области науке и технологије? 

• Промишљање у трајању од 60 минута: представите и пустите видео снимке изјава 

(постоји четири кратка видеа које можете користити за ову вежбу за које постоје и 

транскрипти на енглеском језику – видети линк до Јутјуб странице са видеима која се 

налази у наставку, под насловом „Корисни линкови, видеи и чланци“) о различитим 

питањима везаним за род (која су понекад чак и провокативна). Њих представљају 

водећи дански истраживачи у области рода и образовања. Ови видеи осим тога могу 

бити и ‘изјаве уживо’ које су представљене током радионице. Позовите учеснике да се 

укључе у дискусију о изјавама у мањим групама након сваког видеа и позовите их да 

поделе своје мисли са свим учесницима у великој групи. После све четири видео изјаве, 

можете прећи на дискусију у великој групи и поставити следеће питање: „Да ли су ове 



 

 

изјаве, резултати истраживања и дискусије на било који начин променили оно што сте 

мислили о начину на који ви предајете?“. 

• Пауза за кафу у трајању од 20 минута. 

• Дискусија у трајању од 45 минута: учесницима се представе различити задаци, највише 

4 до 5 задатака за ученике у школама из збирки или уџбеника за природне предмете 

који се користе у школи у којој радите; учесници се потом позивају да се поделе у мање 

(родно мешовите) групе да би дискутовали о томе да ли сматрају да су ти задаци родно 

инклузивни или родно искључујући и због чега. Од учесника се тражи да дискутују о 

томе шта су добре, а шта лоше стране различитих задатака и да дискутују о томе на које 

се начине ови задаци могу унапредити (тако да се учине инклузивнијим у родном 

смислу).  

• Перспектива о другим ‘добрим праксама’, 30 – 45 минута: ако је могуће, пронађите 

пример из уџбеника за природне предмете у општој употреби у коме ћете пронаћи 

задатак за који сматрате да је нарочито ‘родно инклузиван’. Представите због чега 

сматрате да је дати задатак или тема успешан-на по томе што је ‘родно инклузиван’ и 

замолите учеснике да кажу шта они мисле о томе. Друга могућност је да се учесницима 

поделе задаци за ученике из области природних предмета и да се учесници замоле да 

дискутују о томе како и у којим аспектима сматрају да су они родно инклузивни, 

односно родно искључујући. Њихови налази се могу поделити са свим учесницима у 

великој групи на крају дискусије. Такође, можете поделити родне смернице за наставу 

са сајта пројекта ТВИСТ и са учесницима дискутовати о томе да ли могу или не могу да 

замисле себе како користе такве ‘препоруке’.  

ЗАКЉУЧАК  

Као закључак, радионицу можете завршити евалуацијом и рефлексивним повратним 

информацијама. Од учесника се тражи да – поново у мањим групама – промисле о следећа 

четири питања и да на њих одговоре:  

• Шта вам се допало у вези са овом радионицом? 

• Шта вам је недостајало током радионице? 

• Шта вас је натерало да се највише замислите о својој наставној пракси? Због чега? 

• Да ли мислите да ће радионица променити вашу наставну праксу? Ако хоће, на који 

начин?  

На самом крају радионице, можете позвати учеснике да напишу разгледницу сами себи – за 

коју ћете им обећати да ћете је послати месец до три месеца након радионице. Учесници 

записују оно што тачно имају за циљ да промене у својој наставној пракси.  

 

КРИТЕРИЈУМИ РОДНЕ ИНКЛУЗИВНОСТИ 

Важно је организовати курс обуке о роду за наставнике због тога што они подсвесно 

комуницирају са ученицима, и више него што су тога свесни, на основу родних стереотипа. И 

сами ученици често имају више родних стереотипа него што су тога свесни. На пример, дечаци 



 

 

често мисле да су бољи од девојчица у математици или рачунарству. Подизањем свести о 

таквим ситуацијама кроз обуку можемо покушати да се боримо против таквих стереотипа у 

образовању.  

„Критеријуми родне инклузивности“ развијени у оквиру Хипатиа пројекта су релевантни за 

подизање такве свести и о њима треба промишљати и дискутовати са људима који нуде такву 

сесију или активност. У наставку су дати одабрани примери начина на које ова радионица 

обуке за наставнике може да се бави питањем родне инклузивности на различитим нивоима 

критеријума родне инклузивности.  

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПАРТНЕРИМА 

Овај модул је развио дански Научни центар „Експериментаријум“ (Experimentarium), у Хелерупу 

у Данској. Особе за контакт: Sheena Laursen, sheenal@experimentarium.dk и Christoffer 

Muusmann, christofferm@experimentarium.dk  
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ИСПИТИВАЊЕ: ОБЛИК И АКЦИЈА 

УКРАТКО 

Узрастна група Од 13 до 15 година 

Формат  Радионица за ученике 

Трајање  2 сата 

 

КРАТАК ПРЕГЛЕД 

Ова активност се бави испитивањем неких елемената физике и инжењерства на родно 

инклузиван начин и представља различите приступе овим темама: кроз игру, дискусију, 

представљање и грађење. 

ЦИЉЕВИ 

Ова интерактивна активност има за циљ да ојача самопоуздање ученика при представљању 

научних концепата на апстрактан начин и у прављењу структуре у циљу решавања практичних 

проблема.  

Она се бави темом инжењерства, без прецизирања теме све до крајње дискусије, кроз 

активност коју карактерише игра, представљање и грађење.  

Активност има за циљ да представи инжењерство на родно инклузиван начин, подржавајући 

учешће свих ученика и кроз дискусију о родној равнотежи у инжењерству.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИ СЦЕНАРИО 

Активност се може одржати у оквиру часа предмета из области природних наука. 

 

ЦИЉНА ПУБЛИКА 

Узраст  13 до 15 година 

Број учесника 20 -25 

Број водитеља 1 

Публика  Публика може да буде разред млађих средњошколаца. 

 

ФОРМАТ 

Радионица за ученике. 

 

 

 



 

 

ТЕМЕ КОЈЕ АКТИВНОСТ ОБУХВАТА 

Ова активност садржи везе са физиком и инжењерством када се бави темама као што су 

путање, брзина, сила, растојање, материјали. 

 

ТРАЈАЊЕ АКТИВНОСТИ 

2 сата. 

 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

МАТЕРИЈАЛИ 

Лоптице за пинг понг 

 

1 за сваког ученика 

Чаше од папира 

 

1 за сваког ученика 

Папир   1 за сваку радну станицу 

Оловке/маркери  1 за сваку радну станицу 

Роне папира за увијање  1 за сваку радну станицу 

Картонске кутије  
Најмање 1 за сваку радну 

станицу 

Маказе   1 за сваку радну станицу 

Скалпели  1 за сваку радну станицу 

ПВЦ цеви 

 

Најмање 1 за сваку радну 

станицу 

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ, ВИДЕИ, ЧЛАНЦИ 

• Страва пинг понг ударци (Awesome Pong Trick Shots) на адреси: 

https://www.youtube.com/watch?v=fZfSDun4CBY 

• Невероватни пинг понг трикови (Unbelievable ping pong tricks) на адреси: 

https://www.youtube.com/watch?v=S86sO4Jcb0c&feature=related 

• Невероватни пинг понг трикови! Екстремни трикови за ударце! (Unbelievable ping pong 

tricks! trickshots extreme!) на адреси: https://www.youtube.com/watch?v=7-7-F_N1v2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=fZfSDun4CBY
https://www.youtube.com/watch?v=S86sO4Jcb0c&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=7-7-F_N1v2Q


 

 

ОКРУЖЕЊЕ  

Потребно вам је 4 до 6 радних станица за 4 до 6 особа по свакој станици и сто на коме ће се 

припремати сви неопходни материјали.  

Ако се активност изводи у учионици, можете на пример да спојите четири стола како бисте 

направили велике радне станице. Можете замолити ученике да вам помогну да припремите 

окружење за активност. Они ће се због тога осећати укљученима. 

 

ОПИС И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ 

УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ГРУПЕ  

Ученици раде у паровима и мањим групама и седе око радних станица. Наставник који познаје 

ученике може да подели ученике у групе, тако што ће у групу укључити и дечаке и девојчице и 

избегавати да динамика рада у неким групама одрази неједнакост. Активност укључује измене 

рада у паровима, рада у мањим групама, заједничког рада са свим учесницима, па чак и 

наизменично играње, представљање, промишљање, грађење и дискусију. То ученицима нуди 

различиту динамику рада у групи и помаже им да открију који је за њих најбољи начин да се 

изразе.  

УВОД 

Увод који траје 10 минута за целу групу учесника.  

Наставник представља игру која се састоји од пинг понг удараца: играч убацује пинг понг 

лоптицу у папирну чашу. Лопта треба једном да одскочи пре него што уђе у папирну чашу.  

Наставник може да покаже игру тако што замоли неког ученика да је игра или тако што покаже 

видео као инспирацију за ову активност (на пример: Страва трикови за ударце у пинг понгу 

(Awesome Pong Trick Shots) - https://www.youtube.com/watch?v=fZfSDun4CBY). 

Почетно питање би могло да буде: Умете ли да играте пинг понг? Како се игра пинг понг?  

РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ  

10 минута у паровима  

Наставник дели групу на парове и сваком пару даје по једну папирну чашу и лоптицу. Ученици 

играју пинг понг.  

10 минута у групама од по 4 до 6 ученика, једна група за сваком радном станицом.  

Наставник зада свакој групи да на парчету папира представе оно што су посматрали. Потом 

цела група дискутује о томе 10 минута. Наставник прикупи папире од група, и постави их на 

зиду тако да их сви у учионици могу видети. Наставник зада ученицима да различите и 

заједничке елементе у радовима група.  

Ученици често пронађу начин да представе трајекторију. Због тога је наставник може подвући и 

поставити ученицима следећа питања: „Који су најважнији елементи који утичу на путању? Шта 

можете урадити да бисте контролисали путању пинг понг лоптице?“ У дискусији је могуће 

поменути многе различите аспекте: тачка у којој лоптица одскочи, правац у коме ударимо 

https://www.youtube.com/watch?v=fZfSDun4CBY


 

 

лоптицу, интензитет силе коју користимо за овај покрет, начин на који бацамо лоптицу, висина 

чаше, ширина чаше, итд.  

 

60 минута рада у групама од по 4 или 6 ученика, једна група на свакој радној станици.  

Наставник позива ученике да направе конструкције за лансирање пинг понг лоптице тако да 

путања лоптице буде контролисана. Лоптица треба да испадне из конструкције, да одскочи 

једанпут и да упадне у папирну чашу. Конструкција би могла да буде тобоган или рампа. 

Наставник представља ученицима расположиве материјале за прављење конструкције.  

Док раде на конструкцији, наставник иде од групе до групе, поставља питања ученицима о 

ономе што раде и због чега то раде, или им може дати савете. Осим тога, наставник подсећа 

ученике на преостало време, да би им олакшао планирање.  

ЗАКЉУЧАК 

20 минута за дискусију у великој групи са свим ученицима.  

Све групе представљају шта су урадиле, показују и тестирају своје конструкције.  

Наставник испитује ученике о варијаблама као што су брзина, почетна тачка, одскок лоптице, 

висина, нагиб, материјали од којих је површина на којој лоптица одскаче, ротација лоптице, 

сила, одстојање, као и о томе како су ти фактори утицали на путању лоптице.  

Наставник наглашава да свака научна активност може имати различите аспекте: посматрање, 

испитивање, представљање, прорачуне, грађење и поставља ученицима питања на која они 

могу одговарати када се јаве дизањем руке: Који део ове активности вам се највише допао? 

Коме се највише допала игра која је била увод за активност? Коме се највише допало 

представљање рада? Коме се највише допао део у коме смо водили дискусију? Коме се 

највише допао део када сте правили конструкцију? 

Наставник може да представи податке кроз постављање питања. На пример, каже ученицима 

да се јаве тако што подигну руку они који умеју да одговоре на следећа питања: Колики је 

проценат жена инжењера био запослен у САД 2013. године? 12%, 36% или 48%? (Тачан 

одговор је 12%, извор: www.aauw.org/research/solving-the-equation/). Због чега?  

Наставник закључује дискусију о инжењерству и пита, на пример, следеће: „Коме се све од вас 

допала ова активност? Због чега? Коме се све од вас допало инжењерство? Шта вам се није 

допало у вези са инжењерством? Шта мислите, који је аспекат инжењерства 

најизазовнији? Да ли сте икада изводили експерименте везане за активност из области 

инжењерства?“  

Наставник наглашава да се група у овој активности бавила темама везаним за инжењерство, 

као што су пројектовање, представљање, решавање проблема и конструисање, и да при том 

уопште није поменута реч „инжењерство“, која често обесхрабрује ученике. Наставник стога 

подстиче девојчице и дечаке да превазиђу таква предуверења и предрасуде о неким 

занимањима.  

 

http://www.aauw.org/research/solving-the-equation/


 

 

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПАРТНЕРИМА  

Овај модул је првобитно развио Национални музеј науке и технологије „Леонардо да Винчи“ у 

Милану у Италији. Особа за контакт: Erica Locatelli locatelli@museoscienza.it и Sara Calcagnini 

calcagnini@museoscienza.it  

  



 

 

ИГРА ОДЛУЧИ И ДИСКУТУЈ 

УКРАТКО  

Узрастна група 14 до 18 година 

Формат Модерирана дискусија 

Трајање  90 - 120 минута 

  

КРАТАК ПРЕГЛЕД  

Ово је активност која се веома лако може извести у различитим контекстима. Укључује и 

дискусију за ученике о стереотипима везаним за рад у областима СТЕМ у вашем друштву.  

Да би се ученици припремили за ову дебату, они играју дебатну игру коју води наставник. 

Током игре, ученици ће размишљати о решењу за проблеме и дилеме на које наилазе током 

игре. После игре, ученици праве постер са решењима до којих су дошли. 

Након кратке паузе, почиње дебата. Дебату води модератор (наставник) заједно са стручном 

комисијом (који чини неколико ученика). Представници сваке групе ученика, током кратког 

пичинга, представљају постер који је њихова група направила. Стручна комисија прегледа 

решења и аргументе и говори о својим искуствима.  

Тада се представља одређени број изјава. Ученици гласају за сваку изјаву. Као одговор на 

резултат гласања, ученици воде дебате међусобно и са стручњацима о овим предлозима.  

 

ЦИЉЕВИ 

Циљ игре је да се (заједно) размотри тема стереотипа везаних за рад у областима СТЕМ у 

вашем друштву и да се сазна шта друштво мисли и какви су друштвени ставови о томе. По 

жељи (ако то сама група одреди), акције се могу везати за дату тему.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИ СЦЕНАРИО  

У школи током недеље посвећене одређеној теми, током часова као што су (у Холандији) 

следећи предмети: друштвене науке; социологија; економија; људи и природа; природа, живот 

и технологија; друштво и језик, историја; технологија; филозофија.  

 

ЦИЉНА ПУБЛИКА 

Узраст  14 до 18 година 

Број учесника 10 до 30 

Број водитеља 3 до 6: 1 водитељ и 1 модератор на сваких 5 до 10 ученика и 

стручна комисија од 3 члана 



 

 

Публика  Средњошколци који похађају природне смерове 

  

ФОРМАТ  

Модерирана дискусија.  

 

ТЕМА КОЈУ АКТИВНОСТ ОБУХВАТА  

Ова активност је везана за наставни план и програм за природне смерове за каријерну 

оријентацију, а главна тема активности је род и СТЕМ. 

 

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА АКТИВНОСТИ 

Један и по до два сата. 

 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

МАТЕРИЈАЛИ 

Табле за игру  Анекс 1 По 1 за сваког ученика 

Велика табла за игру формата 

A3 
Анекс 2 1 за сваку групу 

Лепак  

 

2 за сваку групу 

Оловке  

 

По 1 за сваког ученика 

Маркери  
 

3 за сваку групу 

Маркери за подвлачење 

 

3 за сваку групу 

Табла за постер 

 

1 за сваку групу 

Табле за белешке Aнекс 3 2 за сваку групу 

Селотејп  

 

1 за сваку групу 



 

 

Картице са информацијама за 

игру Одлучи и дискутуј 
Aнекс 4a 1 сет за сваку групу 

Картице са мишљењима за 

игру Одлучи и дискутуј 
Aнекс 4б 1 сет за сваку групу 

Смернице за заједничку табелу Aнекс 5 1 за сваки сто 

Наставник/водитељ/модератор Aнекс 6 1 

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ, ВИДЕИ, ЧЛАНЦИ 

 www.playdecide.eu 

 

ОКРУЖЕЊЕ ЗА АКТИВНОСТ  

• Сваку групу/сто чини од 4 до 10 играча (ученика) и један 

модератор. Групу ученика по сопственом избору поделите на 

девојчице, дечаке и-или у мешовите групе.  

• Пре почетка игре пажљиво одаберите модератора; ученици ће 

можда боље реаговати на особу која је харизматична и која има 

искуства у вођењу разговора са ученицима или ће можда боље 

реаговати на млађу особу са којом се могу боље поистоветити. 

Модератор може да буде наставник, родитељ или ученик.  

• Стручна комисија треба да се састоји од најмање три члана. То могу 

да буду професионалци које сте позвали да учествују и који раде у 

областима СТЕМ или родитељи, или чак неки ученици.  

• Активност се може поделити на два дела и спровести у два дана.  

• Када је тешко пронаћи водитеље/модераторе који одговарају целом разреду, 

o покушајте да поделите активност у две сесије са две половине разреда, можда 

чак и у комбинацији са модулом „Пронађите родне стереотипе у СТЕМ!“. 

o Водитељ може бити и модератор. 

 

ОПИС И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ  

УПРАВЉАЊЕ РАДОМ У ГРУПИ 

• Савети за водитеља/наставника:  

• Важно је слушати.  

• Трудите се да сами не говорите превише, већ да само усмеравате разговор.  

• Трудите се да разумете шта мисле, да им, ако је могуће, помогнете да формулишу 

мисли, али немојте покушавати да их убеђујете. Не можете контролисати исход!  

http://www.playdecide.eu/


 

 

• Помозите учесницима да се држе онога што мисле о теми и тражите сличности.  

• Трудите се да свако дође на ред и да сви чекају да она друга особа заврши то што 

говори (ако неко предуго говори, замолите је да заврши због тога што је време 

ограничено, а и други треба да дођу на ред).  

• Реч „али“ често може да има инхибиторно дејство. Уместо ње, на пример, можете 

користити везник „и“, која чини да мисао делује као да је отворенија.  

• Водите рачуна о времену: током сесије пре одбране, имамо само један сат на 

располагању. Водите рачуна о томе да оставите времена за одмор (на пример, док се 

чита и чека да сви заврше са читањем) пре него што почнете. Замолите ученике да не 

показују своје карте, зато што ћемо онда говорити које су карте они изабрали и због 

чега. Ако почну међусобно да разговарају, питајте их због чега су изабрали ту карту и 

који су њихови аргументи за такав избор. 

УВОД 

Увод, 5 - 8 минута.  

Водитељ/наставник почиње кратким објашњењем за целу групу учесника о сврси и програму 

(видети Анекс 6):  

• размотрити тему стереотипа везаних за рад у областима СТЕМ у вашем друштву и 

сазнати мишљења и ставове који о томе владају у друштву,  

• наћи аргументе за сопствено мишљење,  

• препознати прилике за разбијање постојећих стереотипа,  

• повезати активности са темом.  

Програм:  

• први круг: избор картица са информацијама,  

• други круг: избор картица са мишљењима,  

• трећи круг: дискусија и проналажење тема,  

• четврти круг: решења/акције и постер  

• пети круг: дебата,  

• шести круг: награда (опционо).  

Водитељ објашњава критеријуме по којима ће стручна комисија евалуирати (које стручна 

комисија треба да одреди). Потом ће сваки модератор поновити ово свакој групи и одлучити 

ко ће бити представник групе који ће:  

• представити шта је група урадила пред стручном комисијом,  

• водити белешке током трећег и четвртог круга на табли за белешке. Ове табле се могу 

окачити на зид,  



 

 

• записивати резултате (на великој табли, модератор осим тога води белешке и на свом 

папиру), 

• пита да ли неко од ученика жели то да ради. Ако се јави више ученика, извлачите 

сламке. Ако се нико не јави сам, треба изабрати некога.  

После тога, објасните какав је материјал на табли и објасните структуру током следећег сата:  

• табле за игру: по једна за сваког учесника и једна већа табла за све. Таблу за игру 

користите током прва два круга, за лакши преглед и због тога што су на њој правила,  

• сваки ученик осим тога има своју таблу са истим информацијама на њој.  

• Картице: 

o Зелене картице са информацијама садрже информације, тако да имате 

информације, опште ставове становништва, итд. о СТЕМ и разноликости 

(укључујући пример за предмете из области СТЕМ да би сте заинтересовали што 

већу групу ученика);  

o Плаве картице са ставовима садрже ставове (од којих су неки сложени, па чак и 

провокативни), отворене проблеме, питања, итд.;  

• Табле за белешке: могу их користити током трећег и четвртог круга;  

• Постер: на њему треба уредно да запишу свој слоган и аргументе. Најбоље је замолити 

некога ко има леп рукопис да пише (на табли која стоји поред стола).  

Објасните термине: род, стереотипи, различитости и предрасуде (видети смернице о роду у 

којима су дате дефиниције).  

 

РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ  

Први круг: избор картица са информацијама, 5 - 8 минута.  

1. Сваки играч добија четири зелене картице са информацијама (промешајте картице пре 

тога и делите их играчима једну по једну, али не тако да први играч добије прве четири 

карте). На тим картицама су чињенице и бројке о теми стереотипа везаних за рад у 

областима СТЕМ у вашем друштву.  

2. Сваки играч бира једну карту (коју жели), о којој има своје јасно мишљење.  

3. Шетајте се од групе до групе: сви треба да читају своје картице и да објашњавају због 

чега су изабрали ту карту. (Сада се још не води дискусија! Замолите ученике да запишу 

ако нешто хоће да кажу о некој одређеној карти.)  

Други круг: избор картица са ставовима, 5 - 8 минута.  

1. Сваки играч добија четири плаве картице са мишљењима (промешајте картице пре тога 

и делите их играчима једну по једну, али не тако да први играч добије прве четири 

карте). На тим картицама су мишљења и ставови о теми стереотипа у вези са радом у 

областима СТЕМ у вашем друштву.  



 

 

2. Сваки играч бира једну карту (коју жели), о којој има своје јасно мишљење.  

3. Шетајте се од групе до групе: сви треба да читају своје картице и да објашњавају због 

чега су изабрали ту карту. (Сада се још не води дискусија! Замолите ученике да запишу 

ако нешто хоће да кажу о некој одређеној карти.)  

Трећи круг: дискусија и проналажење тема, 20 - 30 минута.  

1. Почните са радом на ономе што су ученици записали током првог и другог круга да 

бисте започели дискусију.  

2. Да ли неко има нешто да каже о свом избору или о ономе што је неко други изабрао?  

3. Оставите простора за питања или разговор када ученици желе да поставе питања неком 

другом или да кажу нешто о сопственим искуствима или ситуацији, о нечему што су 

чули или што се догодило а што је везано за стереотипе.  

4. Сада може да почне дискусија и да се почне са груписањем тема. (Ви им можете 

помоћи својим предлозима, нпр.: образовање; култура/друштво; бихевиористичка 

психологија; политика/економија; биологија).  

5. Ако то није случај, онда, на пример, одаберите једног ученика и нека он-она поново 

наглас прочита шта пише на његовој-њеној картици. Потом можете питати: „Да ли неко 

има карту која одговара овој карти, према осећањима/мишљењу?“.  

6. Има ли сличности између тих картица? Има ли контрадикција или не? Која нам је тема 

као групи занимљива? Овде покушајте да покренете дискусију преко повезивања 

картица. 

7. (Уместо тога, можете модератору дати преглед текстова на свим картицама да би он 

током дискусије могао да их помиње).  

8. Сви заједно покушајте да дођете до најмање две или три теме са картицама које 

садрже сличне поруке или идеје које се односе на стереотипе везане за рад у 

областима СТЕМ у вашем друштву.  

Четврти круг: решења/акције и постер, 25 - 40 минута.  

1. Размотрите неколико решења/акција на основу одабране главне теме: постојећи 

стереотипи везани за рад у областима СТЕМ у вашем друштву.  

2. Као модератор, ви пописујете оно што се помиње и то заједно сажето представљате у 

заједничкој табели.  

3. Представник групе то записује на великој табли, а ви на свом папиру, као помоћ.  

4. После тога им можете дати свој папир да на основу њега направе слоган и постер. 

5. Група ради на свом слогану и постеру, а представник групе планира своју презентацију 

од пола минута.  

ЗАКЉУЧАК  

Пети круг: дебата, 30 - 45 минута.  



 

 

1. После (кратке) паузе, почиње дебата.  

2. Дебату води водитељ и прати је стручна комисија. Представници сваке групе ученика 

представљају свој постер кроз кратак пичинг, до 1 минута (требало би траје око пола 

минута).  

3. Стручњаци и други ученици могу одмах одговарати. Стручна комисија прегледа 

решења и аргументе и говори о својим искуствима.  

4. Водитељ записује важне изјаве (које треба упамтити).  

5. Потом се представља одређени број изјава. Ученици гласају за сваку изјаву. Као 

одговор на резултат гласања, ученици међусобно и са стручњацима дискутују о 

предлозима. 

Шести круг: Додела награде, 5-10 минута (опционо).  

После дискусије може се доделити награда за најбољи постер или презентацију.  

 

КРИТЕРИЈУМИ РОДНЕ ИНКЛУЗИВНОСТИ 

„Критеријуми родне инклузивности“ који су развијени у оквиру Хипатиа пројекта су релевантни 

за прилагођавање игре Одлучи и дискутуј у оквиру овог пројекта и о њима треба размишљати и 

дискутовати са особама које нуде такву сесију или активност. Они могу представљати основу за 

критеријуме успешности којима се мере резултати прилагођене активности. У наставку су дати 

примери за то како се кроз ову радионицу може радити на родној инклузивности на овим 

критеријумима на различитим нивоима.  

НИВО ПОЈЕДИНЦА 

• Ученици се ангажују на припремама за учешће у игри дебате. 

• Укључује активности у којима ученици треба да формирају мишљења. 

• Користи активности и приступе који укључују неки јасан контекст тако да учесници 

разумеју како, зашто и где се њихова знања могу практично употребити. 

• Промишљање о томе која претходна знања и искуства учесници имају.  

НИВО ИНТЕРАКЦИЈЕ 

• Наизменично: самосталан рад, рад у групи и дебата у великој групи свих учесника, 

• Водити рачуна да сви учесници слободно дају своје аргументе током дебате.  

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НИВО 

• Може се организовати у другачијем окружењу, а не у учионици, које за ученике није 

уобичајено, да би се учесници подстакли да креативно размишљају,  

• Треба да укључује размишљање о томе какав је став саме школе – током дебате, 

наставник може да дискутује са групом о томе какав је њихов став о роду.  

НИВО ДРУШТВА/КУЛТУРЕ 



 

 

• Контекстуализација различитих мишљења о роду.  

 

ИСХОДИ УЧЕЊА  

Исходи учења који следе подељени су према томе да ли се односе на наставнике или 

водитеље активности или на учеснике у активности: 

• Наставници или водитељи – након планирања и припреме ове радионице, водитељ или 

наставник треба да поседује знања о и/или да буде способан да:  

o прилагоди активност у односу на таргетирање шире групе учесника,  

o добије инспирацију из дебате и то укључи у друге наставне активности, 

o стекне свест и разумевање о томе како треба мотивисати девојчице и дечаке да 

се укључе у ову активност,  

o стекне свест и разумевање о културним ограничењима која могу бити део 

наставних активности у вези са родом,  

o схвати како се циљано бори против одређених културних ограничења која се 

односе на род и која би могла да буду део онога што се дешава током наставе. 

 Ученици/учесници, на крају часа треба да буду оспособљени да: 

o испитују тему стереотипа везаних за рад у областима СТЕМ у друштву и да знају 

какви су ставови друштва о томе, 

o препознају прилике за разбијање стереотипа, 

o налазе аргументе којима подржавају своје мишљење. 

 

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПАРТНЕРИМА 

Овај модул је првобитно развио НЕМО Научни музеј у Амстердаму у Холандији. Особа за 

контакт: Meie van Laar, vanlaar@e-nemo.nl  

 

 

 

 

  

mailto:vanlaar@e-nemo.nl


 

 

ИГРА ОДЛУЧИ И ДИСКУТУЈ – Анекс 1  

Који стереотипи постоје у вашој земљи у 
вези са професијама у областима СТЕМ? 

 Ово је лична 
страница: 

 

   

Питање: Које су вас картице изненадиле, 
које су вам се допале или које су вам 
највише тога откриле? 

 Циљ: доћи до решења за постојеће 
стереотипе везане за области СТЕМ. 

   

Правила игре  КАРТИЦА СА 
ИНФОРМАЦИЈАМА 

 КАРТИЦА СА 
ТЕМОМ  игра 4 до 6 играча, 

 трајање: најмање 45 минута  

Први круг (5-8 минута): 

 Сваки играч добија четири 
зелене картице са 
информацијама. 

 Одаберите једну картицу која је 
релевантна за питање које 
видите изнад. 

 Прво прочитајте групи шта пише 
на вашој картици, па им онда 
објасните због чега сте одабрали 
ту картицу.  

Други круг (5-8 минута): 

 Сваки играч добија четири плаве 
картице са темама. 

 Одаберите једну картицу која је 
релевантна за питање које 
видите изнад. 

 Прво прочитајте групи шта пише 
на вашој картици, па им онда 
објасните због чега сте одабрали 
ту картицу.  

Трећи круг (5-8 минута): 

• Сада у групи погледајте све 
одабране картице. Има ли неких 
сличности међу њима? 

• Заједно покушајте да поделите 
картице на две категорије по 
сличним порукама или идејама.  

Четврти круг (20-30 минута): 

• На основу тих тематских 
категорија, пронађите 
одговарајућа решења/акције за 

  

 Овде ставите 
картицу са 
информацијама 
коју сте одабрали. 

 Овде ставите 
картицу са темом 
коју сте одабрали. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Које проблеме бисте желели да решавате? 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

питање: Како се могу смањити 
стереотипи везани за професије 
у областима СТЕМ? 

Коришћење ове игре је омогућено делом од стране Хипатиа пројекта, www.playdecide.eu a делом захваљујући 

подацима из Монитора еманципације за 2014. годину, који је један од извора података за игру.  

http://www.playdecide.eu/


 

 

ИГРА ОДЛУЧИ И ДИСКУТУЈ – Анекс 2  

Питање 

    

Који је ваш став о стереотипима везаним за рад у областима СТЕМ? 

  

Примери могу бити разноликост, род, прилике, предубеђења, предрасуде, правила која 
намећу власти и комбинација рада и приватног живота. 

    

Група 1. Група 2. Група 3. Група 4. 

    

 

Коришћење ове игре је омогућено делом од стране Хипатиа пројекта, www.playdecide.eu a делом захваљујући 

подацима из Монитора еманципације за 2014. годину, који је један од извора података за игру. 

 

 

  

http://www.playdecide.eu/


 

 

ИГРА ОДЛУЧИ И ДИСКУТУЈ – Анекс 3  

РЕШЕЊА И АКЦИЈЕ – ПАПИР ЗА БЕЛЕШКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коришћење ове игре је омогућено делом од стране Хипатиа пројекта, www.playdecide.eu a делом захваљујући 

подацима из Монитора еманципације за 2014. годину, који је један од извора података за игру. 

 

  

http://www.playdecide.eu/


 

 

ИГРА ОДЛУЧИ И ДИСКУТУЈ – Анекс 4а  

Инфо картица 
бр. 01 

Посао (1) 

 

Од људи који су били 
запослени 2013. године, 
55% су чинили мушкарци, 
а 45% жене.  

 

 

Инфо картица 
бр. 02 

Посао (2) 

 

2013. године, 67% 
аутохтоних Холанђанки у 
Холандији је имало 
посао, у поређењу са 48% 
жена из етничких група 
које нису из западних 
земаља. 

 

Туркиње су биле најмање 
заступљене у укупном 
радном становништву (са 
38%). 

Инфо картица 
бр. 03 

Жене у областима 
СТЕМ  

 

Није вероватно да ће жене 
студирати предмете из 
области СТЕМ, нарочито на 
вишим нивоима виших 
струковних студија. 

 

Проценат жена из етничких 
група које нису из западних 
земаља које студирају у 
областима СТЕМ је виши од 
процента жена које 
студирају у истим областима 
које чине аутохтоно 
холандско становништво.  

 

Ово је углавном тако због 
тога што је мање вероватно 
да ће мушкарци из истих тих 
група одабрати предмет из 
области СТЕМ. 

Инфо картица 
бр. 04 

Пуно/непуно радно 
време 

 

2013. године, више од 
63% жена је радило са 
непуним радним 
временом. Око 16% 
мушкараца је радило 
непуно радно време.  

 

(Непуно радно време је 
од 12 до 35 сати плаћеног 
рада недељно; пуно 
радно време чини више 
од 35 сати рада 
недељно.) 

Инфо картица 
бр. 05 

 Изједначене шансе 

 

‘Више волим да не радим 
пуно радно време, да 
имам времена да се 
бавим децом.’ 

 

73% жена и 36% 

мушкараца се слаже са 

овом изјавом. 

Инфо картица 
бр. 06 

Технички послови са 
непуним радним 
временом 

Мање је вероватно да ће 
жене које су прошле неки 
програм техничке обуке 
заиста радити у 
техничком сектору од 
мушкараца који су 
завршили неки сличан 
програм обуке.  

 

Као највећа препрека се 

наводи мањак оваквих 

послова у са непуним 

радним временом. 

мушка
жене



 

 

Инфо картица 
бр. 07 

Пакет предмета или 
не? 

 

У Холандији, пакет предмета 
који одаберете у средњој 
школи у великој мери 
одређује шта ћете студирати 
и искључује неке опције.  

 

У САД ученици бирају 
појединачне предмете. Чак и 
ако не одаберу природне 
предмете или математику, 
ипак могу да одаберу 
студије у области СТЕМ на 
факултету. У том случају, 
похађају додатне предмете 
да ухвате корак са осталима.  

Инфо картица 
бр. 08 

Професија (1) 

 

Грађевинарство и 
индустрија су пословни 
сектори са најмањим 
процентом жена, а овај 
проценат опада од 2009. 
године. 

 

Готово 1 од 5 запослених 
у грађевинарству мења 
посао или напушта овај 
сектор сваке године. Због 
тога у грађевинарству 
сваке године има 25.000 
слободних радних места. 

Инфо картица 
бр. 09 

Професија (2) 

 

Током наредних година, 
више од једног од пет 
запослених у 
индустријама везаним за 
технологију ће отићи у 
пензију. На пример, 
најмање 6.000 
запослених ће бити 
потребно у секторима 
услуга и одржавања.  

 

Због тога што старији 
запослени иду у пензију и 
напуштају хемијску 
индустрију, ту се тражи 
2.000 талентованих нових 
запослених сваке године. 

 

Инфо картица 
бр. 10 

Радити у ИКТ (1) 

 

2013/2014. године 51% 
ИКТ компанија се жали на 
постојање радних места 
које је тешко попунити. 

 

 

Инфо картица 
бр. 11 

Радити у ИКТ (2) 

 

Укупан број слободних 
онлајн радних места у 
ИКТ индустрији се у 2014. 
години повећао са 15.000 
месечно на око 18.000 
месечно.  

 

Прецизније говорећи, 
потражња за 
програмерима је опала, 
док је потражња за 
испитивачима опала. 

Инфо картица 
бр. 12 

Девојке су боље у 
језицима, дечаци у 
математици 

 

На националним тестовима 
способности, девојчице 
добијају боље оцене из 
језика, а дечаци из 
математике.  

 

Ова разлика је нешто већа 
међу ученицима из етничких 
група које нису из западних 
земаља него међу 
аутохтоним Холанђанима.  

 

Изузетак од овог општег 

правила је да није било 

разлика између девојчица и 

дечака суринамског порекла. 



 

 

Инфо картица 
бр. 13 

Више образовање се 
више исплати женама 

 

Већа је вероватноће да 
ће студенти који 
дипломирају на основним 
студијама у области 
примењене науке 
пронаћи плаћени посао у 
року од две године од 
дипломирања него 
студенти који стекну 
диплому мастера на 
истраживачким 
универзитетским 
студијама.  

 

Нешто је већа 
вероватноћа да ће до 
тада жене имати плаћени 
посао у односу на 
мушкарце. 

Инфо картица 
бр. 14 

Очекивани животни 
век 

 

Очекивани животни век је за 
жене 83 године, што је 3,5 
године дуже од очекиваног 
животног века за мушкарце.  

 

Међутим, број година које 
жене проведу у добром 
здрављу мањи је од броја 
година које мушкарци 
проведу у добром здрављу. 

Инфо картица 
бр. 15 

Ко зарађује више? 

 

2013. године, просечни 
приходи мушкараца били 
су за више од 40% виши 
од просечних прихода 
жена. 

 

Међутим, жене старости 

до 30 година су у 

владином сектору 

зарађивале од млађих 

мушкараца у истој 

старосној групи. 

Инфо картица 
бр. 16 

Истраживање 
показује… (1) 

 

…да мешовити тимови (у 
којима су и мушкарци и 
жене) остварују боље 
резултате од тимова које 
углавном чине или 
мушкарци или жене. 
Разноликост је од 
посебне важности. 

Инфо картица 
бр. 17 

Истраживање 
показује … (2) 

 

…да дубоко укорењене 

предрасуде о женама и 

даље имају негативну улогу 

код пријава за посао.  

 

Ако се само једна жена 
пријави за неки посао, њу 
често оцењују лошије од 
онога што је њен стварни 
ниво; ако је пријави 
неколико жена, сматра се 
да је посао нижег ранга. 

Инфо картица 
бр. 18 

Жене на универзитету 

 

Ако се погледа проценат 
жена међу 
студенткињама на првој 
години на факултетима 
на којима се студира 
примењена наука и 
спроводе истраживања, 
међу њима је више жена 
из етничких група које 
нису из западних земаља 
до аутохтоних 
Холанђанки. 



 

 

Инфо картица 
бр. 19 

Разлике у приходима 

2012. године, жене су 
зарађивале 80% зараде 
на сат пре одбитка 
пореза коју су добијали 
мушкарци.  

 

Ова се разлика делом 
може објаснити 
разликама у радном 
искуству, нивоу 
образовања и 
руковођења између 
мушкараца и жена.  

 

Чак иако се ти фактори 
узму у обзир, постоји 
разлика од 8% у 
пословном сектору и 
разлика од 4% у 
владином сектору за коју 
нема објашњења.  

Инфо картица 
бр. 20 

Ради више на послу, а 
мање код куће? 

 

Жене и даље троше 
готово два пута више 
времена на кућне 
послове и бригу о деци од 
мушкараца.  

 

То значи да се допринос 
мушкараца неплаћеном 
раду (од 35%) није 
променио од 1995. 
године. 

Инфо картица 
бр. 21 

Погрешна представа 

7% одраслих у Холандији 

наводи да су одабрали 

предмете у области 

СТЕМ (што је најмањи 

проценат од свих 

европских земаља), иако 

је овај проценат заправо 

26%.  

 

64% тих одраслих сматра 

да су високо на 

друштвеној лествици, док 

47% њих сматра да су 

ниско на друштвеној 

лествици. 

Инфо картица 
бр. 22 

Еманципација 

Према стандардима ЕУ, 
Холандија је остварива ниво 
еманципације који је виши од 
просека; генерално, већа 
једнакост између жена и 
мушкараца постоји само у 
скандинавским земљама. 

   

Међутим, проценат жена које 
похађају установе вишег 
образовања је нижи од 
просека. Нарочито је мали 
број жена које се у Холандији 
уписују на студије у 
областима СТЕМ. 

 

 

  



 

 

ИГРА ОДЛУЧИ И ДИСКУТУЈ – Анекс 4б  

Картица са 
мишљењем бр. 
01 

Плата  

 

Једно од могућих 
објашњења за разлике у 
плати између жена и 
мушкараца је да је мање 
вероватно да ће жене 
(25%) него мушкарци 
(42%) преговарати о 
плати. 

Картица са 
мишљењем бр. 
02 

Истина или 
предрасуда (1) 

 

Мушкарци су генерално 
бољи у паралелном 
паркирању од жена. У 
сваком случају, они имају 
више предиспозиција за то.  

 

Ово има везе са начином на 
који мозак мушкараца прави 
везе и обрађује дубину.  

 

Укратко, то значи да мушко 
око и мозак ефикасније раде 
заједно када је у питању 
процена дубине и 
раздаљине. 

 

Картица са 
мишљењем бр. 
03 

Истина или 
предрасуда (2) 

 

Жене су генерално боље 
у обављању више ствари 
истовремено од 
мушкараца. 

 

Ако погледамо мозак 
жене док обавља задатке, 
она често користи обе 
половине мозга 
истовремено. Мушкарци 
чешће користе (углавном) 
једну половину мозга.  

 

Дакле, жене чешће 
изводе више задатака 
истовремено и то лакше 
од мушкараца. 

Картица са 
мишљењем бр. 
04 

Позитивна 
дискриминација? 

 

Као и у случају етничких 
мањина, женама треба 
активно дати приоритет 
када се пријављују за 
послове у професијама у 
областима СТЕМ.  

Картица са 
мишљењем бр. 
05 

 Права жена 

 

Жени је место поред 

шпорета... Жене 

једноставно нису исте као 

мушкарци.  

Картица са 
мишљењем бр. 
06 

Информације о 
студирању 

 

‘Информације о 

студирању које се пружају 

у школи треба да буду 

боље и треба их давати 

раније. Оне су тренутно 

прилично субјективне и 

осећам да их је превише.’ 

 

Ученик у средњој школи 

(15 година) 

 



 

 

Картица са 
мишљењем бр. 
07 

Рани избор? 

 

У Холандији ученици 
морају прерано да 
изаберу неку комбинацију 
предмета у школи.  

Картица са 
мишљењем бр. 
08 

Неопходни предмети 

 

Сви ученици треба да 
имају предмете из 
области СТЕМ 
(математика, физика, 
хемија и технологија) 
током периода од шест 
година.  

 

Као и енглески и 
холандски, и ови 
предмети треба да буду 
обавезни.  

Картица са 
мишљењем бр. 
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Брига о деци 

 

‘Свесно сам изабрала да 
подижем децу сама, због 
тога што мислим да ћу то 
урадити боље од било 
кога другог. Ја пружам 
мир, тишину, рутину и 
кућа ми је чиста.’  

 

Домаћица (31 година) која 
има троје деце  

Картица са 
мишљењем бр. 
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Брига о деци 

‘По мени нема никакве 
поенте тражити посао, 
пошто би сав новац који 
бих зарадила одмах 
отишао на бригу о деци. У 
том случају бих остала 
код куће.’  

 

Мајка (33 године, двоје 
деце), радила је четири 
дана недељно, сада више 
не ради. 

Картица са 
мишљењем бр. 
11 

Разлике у Европи 

 

Како је могуће да 
релативно мали број 
девојчица бира предмете 
из области СТЕМ у 
Холандији, док у другим 
земљама као што је 
Италија имају много већи 
проценат девојчица које 
бирају те предмете? 

Картица са 
мишљењем бр. 
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Имиџ професора 

 

‘Таксиста није хтео да уђе 

док професор није стигао. 

Није схватио да сам ја 

професор!’ 

 

Жена професор 

свемирског инжењерства  



 

 

Картица са 
мишљењем бр. 
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Које су особине 
важне? 

 

Да ли заиста постоје 
мушке и женске вештине, 
и можемо ли извући неку 
користи од тога? 

Картица са 
мишљењем бр. 
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Имиџ шефова 

 

У Холандији и даље 
постоје традиционалне 
улоге код куће: мушкарац 
треба да зарађује за 
живот, а жена треба да 
буде мајка (и ако може да 
ради део радног 
времена).  

 

Може ли се ова слика 
променити? Како? 

Картица са 
мишљењем бр. 
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Траћење знања 

 

Мајке које пошто 

дипломирају не користе 

своју универзитетску 

диплому треба да 

отплате стипендије које 

су добијале као студенти. 

Картица са 
мишљењем бр. 
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Допринос друштву 

 

Ако неко нема посао, он-
она не доприноси 
друштву. 

Картица са 
мишљењем бр. 
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Прихватање мајки 
које раде пуно радно 
време 

 

Друштво данас не 
прихвата још у 
потпуности жене које 
раде пуно радно време и 
имају децу.  

Да ли је то тачно? 

Картица са 
мишљењем бр. 
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Само жене могу да 
затрудне… 

 

У биолошком смислу, 
само жене могу да 
затрудне.  

 

Може се рећи да то значи 
да жете осим тога треба и 
да одгајају децу.  



 

 

Картица са 
мишљењем бр. 
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Случај који је 
изузетак? 

 

Мужјаци морског коњица 
носе своје младе док се 
не роде и подижу бебе 
морских коњица. Има и 
других врста код којих 
мужјаци подижу 
потомство, али је 
трудноћа код мужјака 
изузетно ретка.  

 

Треба ли да истражујемо 
да ли би исто било 
могуће и код људи? 

Картица са 
мишљењем бр. 
20 

Инфраструктура 

 

Није поштено што 
мушкарци добијају само 
четири дана одсуства 
када им се роди дете, док 
жене добијају четири 
месеца одсуства.  

Картица са 
мишљењем бр. 
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Ако хоћете да вас 
схватају озбиљно… 

 

Морате имати посао са 

пуним радним временом 

(односно да радите 40 

сати недељно) или 

нећете моћи да држите 

корак са другима на 

послу.  

Картица са 
мишљењем бр. 
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Политичка акција  

 

Политичари треба да 
интервенишу и да 
присиле компаније да 
поштују политику 
запошљавања већег 
броја жена на техничким 
пословима. То је једини 
начин да се нешто 
измени.  

 

Није довољно да се само 
захтева одговорност у 
годишњим извештајима. 

Картица са 
мишљењем бр. 
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Жене су боље у ИТ-
ју? 

 

Само 20% запослених у 
ИТ индустрији чине жене, 
а међу програмерима их 
је само 10%. У овом 
сектору се и даље тврди 
да се при запошљавању 
гледају само знање и 
вештине кандидата.  

 

На програмерској 
платформи GitHub, жене 
добијају боље оцене за 
вештине програмирања 
од мушкараца, али само 
када се не зна да су жене 
нешто програмирале.  

 

 

  



 

 

ИГРА ОДЛУЧИ И ДИСКУТУЈ – Анекс 5 

Група 1. Група 2. 

 

Решења и акције  

 

Овде ставите картице 
које говоре о 
заједничком 

проблему. 

Овде ставите картице 
које говоре о 
заједничком 

проблему. 

 Модератор користи кључне речи за 
резиме о решењима и мерама 

поменутим током дискусије. Овај 
резиме се може користити као улазна 
информација за прављење постера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Како ви гледате на стереотипе везане за рад у 
областима СТЕМ?  

Примери се могу односити на разноликост, 
род, прилике, предуверења, предрасуде, 
правила која уводи влада и на комбиновање 
посла са приватним животом. 

 

 

 

 

 

Коришћење ове игре је омогућено делом од стране Хипатиа пројекта, www.playdecide.eu a делом захваљујући 

подацима из Монитора еманципације за 2014. годину, који је један од извора података за игру. 

 

http://www.playdecide.eu/


 

 

ИГРА ОДЛУЧИ И ДИСКУТУЈ – Анекс 6 

ЗА СВАКУ ГРУПУ ТРЕБА ПРИПРЕМИТИ СЛЕДЕЋЕ 

• 1 таблу за игру формата А4 за сваког ученика 

• 1 таблу за игру формата A3 

• 2 тубе лепка 

• по 1 оловку за сваког ученика 

• 3 маркера 

• 3 маркера за подвлачење 

• 1 таблу за постер 

• 2 листа за белешке 

• 1 селотејп 

• 1 заједничку табелу 

• 1 шпил картица са информацијама 

• 1 шпил картица са мишљењима  

ПЛАНИРАЊЕ  

Увод, 5-8 минута  

а) Дискусија у великој групи: укратко објасните сврху, програм, игру и елемент такмичења 

(и критеријуме по којима ће стручна комисија оцењивати),  

б) Модератор понавља следеће свакој групи: 

o Да ли сте све разумели? 

o Ко ће бити представник групе? 

o Објасните шта је на столу и укажите на структуру рада током следећих сат 

времена, 

o Објасните појмове стереотипа и предрасуда и разлику између чињеница и 

картица са мишљењима.  

1. Избор картица са информацијама, 5-8 минута  

• Сваком ученику дајте четири различите (зелене) картице са информацијама,  

• Свако бира једну картицу о којој има јасан став,  

• Свако чита натпис са картице коју је одабрао и објашњава зашто ју је одабрао. (У овом 

тренутку се не води дискусија!)  

2. Избор картица са мишљењима, 5-8 минута  

а) Сваком ученику дајте четири различите (плаве) картице са мишљењима,  

б) Свако бира једну картицу о којој има јасан став,  

в) Свако чита натпис са картице коју је одабрао и објашњава зашто ју је одабрао. (У овом 

тренутку се не води дискусија!)  

3. Дискусија и проналажење тема, 20-30 минута  

а) Да ли неко жели да каже нешто о свом избору картица или о избору неког другог 

ученика?  

б) Сада може да почне дискусија, као и  

в) Груписање тема: треба настојати да се групише најмање 2 до 3 теме.  



 

 

4. Решења/акције и постер, 25-40 минута  

а) Размотрите нека до решења/акција у складу са одабраном главном темом: Који 

стереотипи постоје у вези са радом у областима СТЕМ у нашем друштву? 

б) Побројте стереотипе и укратко их представите у заједничкој табели.  

в) Представници група записују шта треба рећи (и модератор прави белешке, да би могао 

да помогне представнику групе у припреми слогана и постера и око презентације).  

г) Група смишља свој слоган и ради на постеру. 

ПАУЗА  

5. Дискусија, 30-45 минута 

а) Кратке презентације које држе представници група.  

б) Стручна комисија и други ученици одговарају  водитељ записује њихове изјаве.  

в) Ученици гласају о свакој изјави.  

г) Дискусија о резултатима гласања.  

6. Додела награда, 5-10 минута  

a) По избору, може се доделити награда за најбољи постер и/или презентацију. 

  



 

 

АМБАСАДОРИ НАУКЕ – ЉУДИ КОЈИ ЧИНЕ НАУКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ 

УКРАТКО 

Узрастна група 13 – 18 година 

Формат  Упознајте професионалца из области СТЕМ 

Трајање  50 - 60 минута 

 

КРАТАК ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

Активност се састоји од позивања једног или два професионалца у облати СТЕМ у школу. Важно 

је бар један од гостију буде жена. 

 

ЦИЉЕВИ 

Захваљујући овој активности, ученици ће добити прилику да: 

 упознају (по могућству) млађег професионалца са којим могу да се поистовете, 

 се повежу са женом/мушкарцем који раде као истраживачи, инжењери или техничари, 

 открију шта су они студирали и из каквог окружења долазе: између осталог и са каквим 

су се препрекама сусретали, које су сумње имали, и какве су промене у оријентацији 

имали, 

 виде како су се њихове каријере развијале и да науче нешто више о свету СТЕМ,  

 увиде везе између онога што они раде и потреба друштва, 

 стекну свест о разликама међу професионалцима у облати СТЕМ. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИ СЦЕНАРИО 

Ова активност се може спровести у школи или на радно месту позваних професионалаца 

(истраживачка установа, институт, компанија, научни центар…). 

 

ЦИЉНА ПУБЛИКА 

Узраст  13 до 18 година 

Број учесника 15 до 30 

Број водитеља 1 до 2 (наставник и водитељ, по потреби) 

Публика  Ученици  

 

 



 

 

ФОРМАТ 

Упознајте професионалца из одређене СТЕМ области. 

 

ТЕМА КОЈУ АКТИВНОСТ ОБУХВАТА 

Активност садржи везе са наставним планом и програмом каријерне оријентације и вођења. 

 

ТРАЈАЊЕ АКТИВНОСТИ 

50 – 60 минута 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ  

МАТЕРИЈАЛИ  

Рачунар 

 

1 

Видео пројектор 

 

1 

Столице 

 

15 - 30 

 

ЛИНКОВИ, ВИДЕИ, ЧЛАНЦИ 

• Кратак видео или интервју са научником који објашњава неуропластичност мозга вам 

може бити од користи. Такав видео или интервју можете користити током активности 

да покажете да дечаци и девојчице имају исте вештине за проучавање СТЕМ: 

захваљујући неуропластичност мозга, везе међу неуронима се развијају током читавог 

живота. Дакле, дечаци нису „склонији“ математици од девојчица. На пример, 

погледајте ову презентацију Катрин Видал (Catherine Vidal) на конференцији на тему 

„Да ли мозак има пол?“ (https://www.youtube.com/watch?v=OgM4um9Vvb8).  

• Осим тога, ученицима се може приказати кратка презентација о роду и/или полу као 

увод. Тиме учесницима дајете прилику да размисле о сопственом разумевању рода и о 

ситуацијама у којима су се осећали „изостављено“ због тога што нису били циљна 

публика за одређену активност или час.  

 

ОКРУЖЕЊЕ  

https://www.youtube.com/watch?v=OgM4um9Vvb8


 

 

Пошто ово није час ни предавање, нити састанак на коме се добија велика количина 

информација, клупе можете поређати тако да говорници и наставник или водитељ седе са 

ученицима да би се подстакла комуникација међу њима (у круг, на пример), и то ако је могуће 

на неком пријатном месту које није учионица у којој обично имају часове. Важно је створити 

опуштену атмосферу и услове рада да би се обезбедило да се сви учесници осећају пријатно и 

да би се подстакла дискусија. Важно је да тинејџери не буду физички одвојени од говорника и 

да сви буду у истој физичкој равни.  

 

ОПИС И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ 

УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ГРУПЕ  

Ова активност се спроводи са једним разредом и у присуству наставника. 

• Може се догодити да млади истраживачи осећају одређену несигурност у ситуацији у 

којој треба да говоре пред разредом ученика које не познају. Због неких питања се могу 

осећати непријатно. Веома је важно успоставити поверење током активности да би 

говорници могли да опуштено да говоре о својим искуствима. Такође је важно да, ако је 

могуће, говорници не читају белешке са папира. 

• Говорници ће бити информисани о:  

o значају разумевања питања везаних за род и о томе колико је важно да 

припреме јасне поруке о неједнакостима; 

o значају укључивања девојчица у дискусију. Постоји ризик да само дечаци 

учествују у дискусији;  

o томе како треба реаговати на сексистичке коментаре;  

o потреби да се говори о свим препрекама са којима су се евентуално суочавали 

(економске, очекивања у погледу посла, разочарења, итд.); 

o томе шта треба да припреме:  

 да донесу слике свог радног окружења да би ученици могли да виде где 

они раде: лабораторију, канцеларију, тим, најважнија места у 

институту/центру/компанији, итд.;  

 истраживање о томе колико жена тренутно ради у тој компанији и на 

којим пословима. Може бити интересантно да се зна проценат жена које 

су на најважнијим позицијама у јединици/одељењу/компанији и да ли 

постоје разлике у платама између мушкараца и жена. То је једноставан 

начин да се укаже на хоризонталну и вертикалну родну сегрегацију;  

 говорнике можете питати о томе како се број жена и инжењера мењао 

током времена, да ли је компанија доносила посебне политике којима је 

унапређивала разноликост и томе шта они мисле о разноликости на 

радном месту (Да ли мисле да је остварен неки напредак у том смислу?); 

• Осим тога, корисно је да се говорницима дају често постављана питања: 



 

 

o Које су ми квалификације потребне за упис на факултет? 

o Које компаније запошљавају највише дипломираних инжењера/научника? 

o Колики је проценат девојака које студирају СТЕМ? 

o Да ли је заиста неопходно да знам енглески или друге језике? 

o Како могу да почнем каријеру са међународним искуством? 

o Да ли се по завршетку студија лако налази посао? Какви се све послови могу 

наћи? 

• Наставник је позван да одржава контакт са говорником (говорницима) након 

активности (додатна питања, прилике за посету радном месту, итд.) и биће у 

могућности да се касније позове или прави упућивања на ову активност.  

Напомена: 

• Важно је одабрати профиле са којима свако може да оствари везу и да се избегне 

искључивање: интересантно је имати узоре који су млади људи, али је подједнако 

важно и да се представе различите личности и различите области у којима они раде (не 

само успешне каријере). Ако имате два говорника, боље је имати двоје људи који 

обављају различите послове на различитим нивоима (инжењер/техничар). 

• Говорник(говорници) може бити студент на докторским студијама, млади истраживач, 

инжењер или техничар – у обзир долазе сви послови везани за област науке. Може се 

размотрити и могућност позивања особа које раде у области друштвених наука. 

• Уколико је могуће, одаберите жену која не ради у некој од превасходно женских 

области (биологија, медицина). Покушајте осим тога да одаберете особе које нису 

праволинијским путем стигли до свог занимања како бисте подстакли интересовање 

ученика и тако им помогли да схвате да постоје различити путеви који воде до каријере 

у областима СТЕМ.  

УВОД, 5 МИНУТА  

Тинејџерима треба срдачно пожелети добродошлицу. Водитељ подстиче све учеснике да 

слободно говоре и да постављају сва питања која евентуално имају у било ком тренутку током 

дискусије. 

Говорници ће објаснити због чега желе да се сретну са младим ученицима (не само због тога 

што је то од њих тражено) и да им представе следеће: 

 Ко сам ја? (име, старост) и која је моја научна дисциплина? (и сва друга питања о 

породици, хобијима, деци, итд.) 

 Кратак видео (не дужи од 3 до 4 минута) се може приказати да би се, на пример, 

описала научна област говорника, његово-њихово радно окружење, одговарајуће 

личне приче, итд.  

Напомена: 



 

 

 Добар начин да се почне састанак могао би да буде да се ученици замоле да кажу оно 

што им пада напамет када размишљају о неком научнику и/или које послове повезују 

са науком. То помаже да се ученици подстакну да слободно говоре и постоји 

вероватноћа да ће се том приликом појавити стереотипне слике о научницима 

(наочаре, мушкарац, бели мантил, лабораторија, хемија, математичар, медицина, итд.).  

РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ  

Први круг, који укупно траје 15 минута (5 минута за презентацију, 10 минута за питања 

ученика.) 

 Ако је могуће, говорници ће почети од својих студија: 

o Шта сам желео-ла да студирам? 

o Како сам добио-ла посао на коме сада радим? 

o Због чега сам одабрао-ла ове студије? 

o Шта ми се допало у вези са тим студијама? 

o Које аспекте тих студија данас користим у раду?  

o Овај део активности је занимљив због тога што помаже ученицима да се 

поистовете са говорницима („Шта је радио-ла у мојим годинама?“) и са ониме 

кроз шта они сада пролазе. 

o Ако у нечему нисам био успешан-на, како сам одабрао-ла други пут? Ученике ће 

занимати да чују мноштво различитих личних искустава других људи. То ће им 

показати да има више различитих путева до успеха. 

o Ако је говорник студент на докторским студијама: Шта је то студент на 

докторским студијама? Како се постаје студент докторских студија? (студије, 

професионално искуство, мотивација), Ко ми сада плаћа плату (и колика ми је 

плата)? 

 Корисно је ученицима показати различите могућности које им се нуде после средње 

школе у вашој земљи како би се нагласило да постоји много различитих начина да се 

стигне до жељеног места (нпр., како се у Француској стиже од школа за инжењере до 

докторских студија; могућност похађања краћег и дужег студијског програма). 

 Такође је занимљиво присетити се, ако је то уопште био случај са позваним 

говорницима, неких „кривудавих“ путева или сумњи које су имали пре него што су 

стигли до своје професионалне позиције. Не сматрају сви да је идеалан модел нарочито 

изазован.  

Други круг, који укупно траје 25 минута (презентација која траје 10 минута, 15 минута за 

питања која постављају ученици.) 

 Пример тема о којима говорник (говорници) могу говорити: 

o Шта радим свакога дана? Шта је сврха мог посла? (циљ истраживања, на 

пример, спровођење истраживања, ко одлучује о финансирању, итд.) 



 

 

o Са киме сам у контакту током дана? Ко ради самном? (општа организација 

лабораторије) 

o Како бих описао један типичан дан? (слике радног окружења, моје слике са 

посла) 

o Да ли имам друштвени живот? (да би се разбили стереотипи о истраживачу 

који се ни са ким не дружи) 

o Ко контролише/проверава шта радим? Ко ми је шеф? Имам ли шефа на 

послу? Како се мој рад оцењује? (уопштено: конгреси, тезе, публикације/научни 

радови, итд.) 

o На пример, у којој области вршим истраживања? Због чега је та област 

занимљива? Зашто је то важно питање? Због чега сам одабрао-ла ту тему? 

o Шта ми се допада у овој области? 

o Шта је тачно оно што радим током дана? Да ли је мој посао иновативан? 

Због чега је занимљив? 

o Шта је досадно на мом послу? Са којим се изазовима сусрећем? 

o Како налазим одговоре на научна питања? Које експерименте изводим? 

o Опишите неки експеримент (слике, трошкови). 

o Какве резултате остварујем? Како изгледају, какви су статистички подаци, 

итд., и шта ја радим са њима? 

o Колико ми је времена требало да дођем до тих резултата? (дужина 

истраживања, трајање експеримента, анализе резултата, итд.) 

o Какав је утицај тог истраживања на људе? 

o Каква је моја улога у цивилном друштву? 

o Имам ли неких сумњи или да ли ме нешто брине у вези са мојим послом и мојој 

улогом? Да ли посао који обављам одговара ономе што сам некада очекивао-

ла од посла? 

o Који су основни квалитети које један истраживач мора да поседује? 

o Каква је моја будућност? = могућности везане са посао, нова радна места, итд.  

Напомена: 

 Корак у коме се активност развија очигледно може бити флексибилан и може се 

прилагодити реакцијама ученика и говорника. 

 Сви материјали о стварном животу и о животу позваних говорника су добродошли. 

Наставник/водитељ треба да припреми те материјале пре састанка, да замоли 

говорнике да донесу кратке видео материјале, фотографије, слике, ако је могуће, да се 

изведе неки једноставан експеримент… Важно је да говорници никако не планирају да 



 

 

изведу пауер поинт презентацију коју су припремили за недавно одржану академску 

конференцију!  

ЗАКЉУЧАК  

Као закључак, важно је да ученици имају довољно времена да дискутују са говорницима о 

свим питањима и коментарима које имају. 

 Можете питати ученике шта сада мисле о научницима, пошто су упознали једног 

научника. 

 Можете их питати и да ли су размишљали о томе шта би волели да раде и да ли их је 

ова активност заинтересовала за каријеру у области науке. 

 Неопходно је да ученици оду са активности са осећањем да могу да одаберу каријере у 

областима везаним за СТЕМ, да таква могућност постоји и за њих. 

 Заједничка дискусија на крају активности и-или окупљање наставника и ученика могу 

помоћи да оно што су ученици чули током активности остави на њих јачи утисак.  

 

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПАРТНЕРИМА 

Овај модул је изворно развио Универсајенс (Universience) у Паризу у Француској. Особа за 

контакт: Marie-Agnès Bernardis, marie-agnes.bernardis@universcience.fr. 

  



 

 

ИГРА СА КАРТАМА – ЖЕНЕ У СТЕМ 

УКРАТКО 

Узрастна група Ученици старости од 13 до 18 година, групе и породице 

Формат  Модерирана дискусија 

Трајање  20 минута до 1 сата 

 

КРАТАК ПРЕГЛЕД 

Кроз игру о женама у науци, публика ће открити улогу жена у СТЕМ знањима и изумима током 

историје. 

 

ЦИЉЕВИ 

Активност има за циљ да: 

 тинејџерима понуди нове узоре, 

 промовише бољу заступљеност жена у школама, научним центрима и музејима, 

 покаже допринос жена научном знању. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИ СЦЕНАРИО 

Ова активност се може спровести у музеју као модерирана дискусија, или у школи. Она се 

може организовати у оквиру неког већег догађаја или као самостална активност.  

 

ЦИЉНА ПУБЛИКА 

Узраст 13 – 18 година 

Број учесника 2 -30 

Број водитеља 1 или 2, у зависности од броја учесника 

Публика Ученици, школске групе, породице, јавност 

 

ФОРМАТ 

Модерирана дискусија. 

 

ТЕМЕ КОЈЕ АКТИВНОСТ ОБУХВАТА 

Жене у областима СТЕМ током историје, историја науке и технологије и једнакост. 

 



 

 

ТРАЈАЊЕ АКТИВНОСТИ 

20 минута до једног сата, у зависности од формата. 

 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

МАТЕРИЈАЛИ 

Карте са одштампаним 
натписима на обе стране: 

ПРЕДЊА СТРАНА 

Фотографија или слика 
научнице  

+ њено име 

+ кратак тест о њеним 
највећим/најпознатијим 

достигнућима или открићу 

Напомена: на овој страни не 
треба наводити датуме! 

ЗАДЊА СТРАНА 

Фотографија или слика 
научнице 

+ њено име 

+ година њеног 
највећег/најпознатијег 

достигнућа или открића 

(видети илустрације дате у 
наставку) 

30 (или више) карата 

Закачаљке или штипаљке и 
канап за качење карата 

 

60 (по 2 за сваку карту) 

Напомена: Како направити карте? 

 Садржај карата, као и портрете научница и слике открића, можете наћи у онлајн 

енциклопедијама (у Википедији, на пример) или у књигама. 

 Када бирате илустрације/слике, треба водити рачуна о следећем: оне морају бити такве 

да се смеју слободно користити. Можете пронаћи онлајн базу података у којој су 

доступне слике које се могу слободно користити (на пример, у Викимедији комонс 

(Wikimedia commons)). 

 У наставку наводимо три примера карата (предња страна карата је дата са леве стране, 

а задња са десне):  



 

 

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ, ВИДЕИ, ЧЛАНЦИ  

Википедија, енциклопедија Британика, књиге, итд.  

 

ОКРУЖЕЊЕ 

Ако се активност спроводи за групу која има више од 10 учесника: велики зид на коме се могу 

постављати карте током игре. Уместо тога, карте можете ређати по поду. 

Ако има од 2 до 10 играча: неколико столова и столица, са малим шпилом карата на сваком 

столу.  

 

ОПИС И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ  

УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ГРУПЕ  

Игра се може реализовати или за мање групе од 2 до 10 играча, или за веће групе од 10 и више 

играча (до 30 играча).  

УВОД 

 У случају веће групе, 5 минута за објашњење игре.  

 Водитељи се представљају. Они показују карту са портретом: Путоваћемо кроз време, 

да бисмо упознали научнице и сазнали нешто о њиховим открићима. Ово је игра у којој 

играчи треба да сарађују, па тако можете дискутовати у групи да бисте пронашли тачно 

место за свако откриће на временској траци. 

 За мање групе: Правила игре треба одштампати унапред и ставити на столове заједно 

са шпиловима карата. На постеру који треба поставити у близини треба да стоји 



 

 

обавештење публици да и она може играти, али да не сме да поставља питања. 

Водитељи треба да буду у близини да би могли да дају објашњења, ако је потребно.  

Напомена: 

 Жене које желите да приказујете треба пажљиво бирати: потребна вам је што је могуће 

већа разноликост у погледу научних области, образовања, старости, националности, 

сексуалне оријентације (када се дата жена јавно о томе изјаснила), итд. 

 Најбоље је када нису све представљене приче „изузетне“: потребно је да дечаци и 

девојчице могу да се поистовете са њима, а у одређеним случајевима изузетне 

личности могу изазвати управо супротну реакцију.  

РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ  

 За велику групу: један од водитеља окачи прву карту тако да се види датум на њој. 

 Водитељ потом бира другу карту и пита групу где треба да је окачи: испред или иза 

прве карте. 

 Други водитељ (ако има два водитеља) може да буде међу публиком да би чуо 

коментаре и да подстиче играче да их деле са остатком групе. 

 Водитељи могу да дају назнаке о одговорима, али не смеју да говоре тачне одговоре. 

 Карта се онда поставља тамо где група каже да је треба поставити. 

 Открива се тачан одговор и, ако је потребно, карта се премешта. 

 Водитељи бирају нову карту (или замоле неког од играча да то уради уместо њих).  

Напомена: 

 Публика може да учествује на неколико нивоа: 

o може да тражи и налази одговоре,  

o може да подстиче друге тако што преузима улогу водитеља, 

o може да додаје карте и да их качи, 

o може да предлаже нова открића жена за укључивање у игру. 

 Водитељи морају да буду упућени у значај укључивања девојчица у дискусију. У 

групама у којима има мање девојчица од дечака, нарочито је присутан ризик да ће 

само дечаци учествовати у дискусији. Водитељ осим тога треба да буде спреман и на то 

да ће можда чути сексистичке коментаре и да на њих исправно реагује.  

ЗАКЉУЧАК  

Када се игра заврши или када истекне време одређено за игру, водитељи позивају учеснике да 

погледају целу временску траку: „За кратко време смо видели много открића до којих су током 

историје дошле жене.  

 Да ли знате за неке друге жене које нису представљене овде?  



 

 

 Која научница вам је омиљена?  

 Због чега?  

Водитељи објашњавају због чега жене нису довољно заступљене: било им је забрањено да 

предају, да објављују радове, да студирају, итд.  

Потом може да почне дискусија у којој учествују сви, ако за то има времена, и може се 

поставити питање како се може постићи ангажовање већег броја жена у областима СТЕМ.  

 

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПАРТНЕРИМА  

Овај модул је изворно развио Универсајенс (Universience) у Паризу у Француској. Особе за 

контакт: Laurence Battais, laurence.battais@universcience.fr и Mélissa Richard, 

melissa.richard@universcience.fr. 

  

mailto:laurence.battais@universcience.fr
mailto:melissa.richard@universcience.fr


 

 

ТЕСТИРАЈТЕ СЕ! УТИЦАЈ НАШИХ ИМПЛИЦИТНИХ АСОЦИЈАЦИЈА 

УКРАТКО 

Узрастна група Тинејџери од 15 година и старији, одрасли 

Формат  Игра и модерирана дискусија 

Трајање  Око 45 минута 

 

КРАТАК ПРЕГЛЕД 

Овом активношћу се испитују асоцијације које учесници подсвесно имају о вези између 

пола/рода и избора СТЕМ предмета (природне науке, технологија, инжењерство и математика) 

и хуманистичких наука. Активност почиње игром са картама коју играју два играча, којом се 

испитује да ли играчи повезују одређене предмете са одређеним полом/родом. Током игре се 

играчи на необавезујући начин излажу родним предрасудама укорењеним у њиховој 

подсвести, које вероватно, без свесне намере, утичу на њихово понашање. После тога се одвија 

дискусија у мањим групама, као и дискусија у већој групи, о утицају латентних асоцијација у 

вези са родом/полом и њиховом утицају на избор студија код девојака и касније каријере у 

областима СТЕМ.  

*Ова активност је заснована на тесту имплицитних асоцијација (Implicit Association Test) 

којим се мере имплицитна мишљења и ставови које људи не желе или не могу да открију 

(осим рода, и у односу на расу, тежину, националност, порекло, боју коже и старост). Тест 

је развио Тони Гринвалд (Tony Greenwald) са Универзитета у Охају, пре нешто више од једне 

деценије. Овај тест је развијен и проучаван у различитим државама на следећем сајту 

(https://implicit.harvard.edu/implicit/education.html) и на сајту ТВИСТ пројекта 

(http://startupeuropeclub.eu/twist-project/). 

 

ЦИЉЕВИ 

• Изложити учеснике родним предрасудама које имплицитно носе у подсвести. 

• Развити свест учесника о имплицитним родним предрасудама како би се смањио 

њихов утицај на њихово понашање и одлучивање. 

• Омогућити девојчицама и младим женама да доносе рационалније одлуке у вези са 

избором неке од области СТЕМ за студије и будуће каријере. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИ СЦЕНАРИО 

Активност се може организовати у школи на следећи начин: 

• у оквиру часа општих друштвених наука са разредним старешином, 

• као догађај чији је циљ да подстакне све ученике, а нарочито ученице, да изаберу науку 

и технологију као област рада. 

https://implicit.harvard.edu/implicit/education.html
http://startupeuropeclub.eu/twist-project/


 

 

 

ЦИЉНА ПУБЛИКА 

Узраст  Од 15 година 

Број учесника 20 

Број водитеља 1 водитељ на 20 учесника (спољни експерти нису неопходни) 

Публика Ученици  

ФОРМАТ 

Игра и модерирана дискусија. 

 

ТЕМЕ КОЈЕ АКТИВНОСТ ОБУХВАТА 

Ова активност нема прецизирани СТЕМ садржај, већ се бави питањем подстицања тинејџера 

да бирају области СТЕМ за студије. 

 

ТРАЈАЊЕ АКТИВНОСТИ 

Око 45 минута. 

 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

МАТЕРИЈАЛИ 

Карте за играње на 
којима су написане 

следеће речи: 

жена, девојчица, 
тетка, 

ћерка, жена, дама, 

мајка, бака, 

мушкарац, дечак, 
отац, мушко, 

деда, муж, 

син, ујак, 
филозофија, 

књижевност, 
уметност, 

социологија, музика, 

језици, историја, 

Датотеку са графиком за прављење знакова 
(формат А7) можете наћи на адреси: 

http://www.expecteverything.eu/file/2016/12/IAT-
CARDS-ENG-1.pdf  

40 карата за 
сваког учесника 

http://www.expecteverything.eu/file/2016/12/IAT-CARDS-ENG-1.pdf
http://www.expecteverything.eu/file/2016/12/IAT-CARDS-ENG-1.pdf


 

 

физика, 
инжењерство, 

хемија, статистика, 

неуронауке, 

биохемија, 
астрономија 

Четири знака са 
натписима: 

Хуманистичке науке 
или женско 

Наука и технологија 
или мушко  

Хуманистичке науке 
или мушко 

Наука и технологија 
или женско 

 

Датотеку са графиком за прављење знакова 
(формат А5) можете наћи на адреси: 

http://www.expecteverything.eu/file/2016/12/IAT-
A5-SIGNS.pdf 

4 знака за сваки 
пар учесника 

Користите следећи 
линк или копирајте 
следећи филм на 

рачунар: 

https://royalsociety.org/topics-
policy/publications/2015/unconscious-bias/ 

1 за сваку групу 

Пројектор  Гугл претрага, новине 1 за сваку групу 

Рачунар   1 за сваку групу 

Табла или зид који 
могу да послуже као 
платно за пројекцију 

 1 за сваку групу 

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ, ВИДЕИ, ЧЛАНЦИ 

Препоручујемо да пре активности прочитате основни материјал о овој теми који укључује 

статистичке податке и изворе који се односе на следеће теме: Због чега је важно подстицати 

једнаке прилике за мушкарце и жене? Могући разлози за родну неједнакост и предлози за 

побољшање постојеће ситуације.  

Податке на енглеском језику можете пронаћи у УНЕСКО-вом извештају: Жене у науци (Women 

in Science) (http://uis.unesco.org/?t=1455006545881#overview!lang=en&region=40530) и у 

документу „Критеријуми за родну инклузију на нивоу појединца, нивоу међусобне 

интеракције, институција и друштва/културе“ (“Criteria for Gender Inclusion at the individual, 

interactional, institutional, and societal/cultural levels”) 

(http://www.ecsite.eu/sites/default/files/hypatia-theoretical-framework.pdf). 

 

 

http://www.expecteverything.eu/file/2016/12/IAT-A5-SIGNS.pdf
http://www.expecteverything.eu/file/2016/12/IAT-A5-SIGNS.pdf
https://royalsociety.org/topics-policy/publications/2015/unconscious-bias/
https://royalsociety.org/topics-policy/publications/2015/unconscious-bias/
http://uis.unesco.org/?t=1455006545881#overview!lang=en&region=40530
http://www.ecsite.eu/sites/default/files/hypatia-theoretical-framework.pdf


 

 

 

ОКРУЖЕЊЕ 

• Уредити просторију тако да се у њој може организовати дискусија и пројекција кратког 

филма. 

• Столови на којима ће се поставити карте, тако да по два учесника могу да стоје на две 

стране стола, један наспрам другог (број столова зависи од броја учесника). 

Треба водити рачуна о следећем: 

• Важно је правно поставити знакове унапред, тако да игра може одмах да почне, чим 

учесници добију упутства о игри. 

• Важно је да пре активности, особа која води игру и сама играла ову игру, да он или она 

ужива у овој активности и да је и сама-сам себи поставила-о питања која ће се 

постављати током дискусије. 

 

ОПИС И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ 

УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ГРУПЕ 

Активност се састоји од игре у паровима и дискусије у великој групи са свим учесницима. 

УВОД  

Представљање игре, 5 - 10 минута  

Инструктор се представља (име, област науке/технологије коју је студирала-о, година студија, 

итд.). Потом се учесници уопштено упознају са темом радионице – „Радионица о роду и 

каријери у областима науке и технологије“, као и са детаљним упутствима за игру. 

Учесници треба што брже да разврстају карте према две категорије које се јављају на картама: 

категорији „женско“ или „мушко“ и према категорији „Хуманистичке науке“ или „Наука и 

технологија“.  

Све речи на картама се могу сврстати у једну од две 

категорије: мушко/женско или Хуманистичке науке / Наука и 

технологија. На пример, у категорији мушко/женско, реч 

„ћерка“ се односи на „женско“, док се реч „син“ односи на 

„мушко“. У категорији Хуманистичке науке / Наука и 

технологија, реч „уметност“ се односи на „Хуманистичке 

науке“, а реч „физика“ се односи на „Наука и технологија“.  

Треба водити рачуна о следећем:  

Може се догодити да неки ученици не знају који предмети чине хуманистичке науке, а који 

науку и технологију. Препоручујемо да им дате примере и да водите рачуна о томе да разумеју 

и да буду у стању да тачно разврстају карте према ове две категорије. 

РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ 



 

 

Игра упаривања карата, 5 минута 

• Учесници се деле у парове. 

• Сваки пар учествује у два круга игре, са другим паром натписа који им се показује у 

сваком кругу, пар: хуманистичке науке или женско и наука и технологија или мушко. 

 

• Пар: хуманистичке науке или мушко и наука и технологија или женско. 

 

• На крају првог круга, играчи мењају места и понављају исте кораке са другим паром 

натписа. Карте се морају добро промешати после сваког круга. 

• На крају игре, играчи се враћају на своја места и почиње дискусија. 

На линку који следи (https://www.youtube.com/watch?v=SqAZfXBkeG4&feature=youtu.be) 

можете наћи кратак видео и демонстрацију ове игре са картама: 

Дискусија у великој групи, 10-15 минута 

Учесницима поставите следећа питања: 

• Да ли су оба круга игре била подједнако тешка? 

• Према ком пару категорија је било лакше извршити разврставање? 

Саслушајте коментаре учесника. 

Игром се заправо испитује да ли играчи имају тенденцију да повезују одређене школске 

предмете са одређеним родом. Већина учесника је на необавезујући начин током игре 

изложена родним предрасудама које они подсвесно имају и које ће вероватно утицати на 

њихово понашање без икакве свесне намере.  

Студије засноване на овом тесту показују да је већини људи углавном потребно више времена 

да поређа речи које се повезују са егзактним наукама када су оне повезане са категоријом 

„женско“, него када су повезане са категоријом „мушко“, иако не постоји никаква суштинска 

веза између ове две категорије. Када постоји нека асоцијативна веза између категорија, људи 

одговарају веома брзо и разврставају дату реч у праву категорију, али им треба више времена 

да одговоре када нема никакве асоцијативне везе између две категорије. Има, међутим, места 

за оптимизам: истраживачи су открили да иако је стереотипна веза између науке и мушког 

рода уобичајена свуда на свету (укључујући у земљама у којима су индекси родне једнакости 

виши, као што је Данска и Норвешка), она је нижа у земљама у којима заправо има више жена 

научница! Другим речима, што је више жена у науци, мање је родних предрасуда и обрнуто, 

што је мање родних предрасуда, бише више жена у науци. 

https://www.youtube.com/watch?v=SqAZfXBkeG4&feature=youtu.be


 

 

 

 

Треба водити рачуна о следећем: 

 На резултате ће вероватно утицати различити спољни фактори, као што су дистракције 

током игре. Намера игре је да подигне свест о предмету, а не да послужи као алат за 

дијагностику. Резултатима треба прићи са здравом дозом скептицизма. 

 Тврди се да ће те исте предрасуде у нашој подсвести утицати и на наше понашање, на 

наше ставове према мушкарцима и женама и, наравно, на одлуке које доносимо. 

 На пример, студија спроведена у Израелу (коју су извели Виктор Лави (Victor Lavy), 

професор економије са Универзитета Ворвик у Енглеској (Warwick University) и 

Хебрејској универзитета (Hebrew University) и др. Идит Занд (Edith Zand), 

економисткиња из Банке Израела - https://www.aftau.org/news-page-arts--

culture?=&storyid4698=2168&ncs4698=3) показала је да су у испитивањима ученика 

шестог разреда која су вршили спољно ангажовани испитивачи који нису знали пол 

ученика, девојчице имале боље резултате од дечака. Као поређење, на истим 

испитивањима која су спровели наставници у школи који су познавали ученике, дечаци 

су остварили значајно боље резултате. Овај резултат недвосмислено доказује да су 

наставници у школи дискриминисали девојчице у погледу резултата из математике на 

основу њиховог пола. Оваква дискриминација утиче не само на њихов будући успех у 

средњој школи и на универзитету у тим предметима, већ је и један од фактора који 

воде томе да у тим професијама нема жена на тржишту рада, па чак и до тога да оне у 

поређењу са мушкарцима зарађују мање.  

Питања за дискусију: Тврдња је да, пошто родитељи и наставници виде више жена од 

мушкараца у предметима из области хуманистичких наука и више мушкараца од жена у 

предметима из области природних наука и технологије, то може довести до тога да се они 

односе другачије према дечацима и према девојчицама када они бирају шта ће да уче у школи, 

па стога могу утицати и на одлуке које они доносе. 

 Да ли вам се некада догодило да сте осетили да се наставници односе другачије 

према девојчицама и према дечацима у вашем разреду? 

 Како то може да утиче на успех ученика? 

 Да ли ваши родитељи код куће другачије подстичу вашу браћу и сестре да студирају 

природне науке и технологију? 

Саслушајте коментаре учесника.  

Приказивање кратког филма, 5 минута  

Прикажите кратак анимирани филм о утицају наших имплицитних предрасуда на наше одлуке, 

мишљења и изборе, као и о значају препознавања тих предрасуда и подизању свести о њима. 

Филм има титлове и завршава се тврдњом да се постојање имплицитних предрасуда не може 

спречити, али да свест о томе да они постоје може умањити њихов утицај. „Не можемо 

излечити предрасуде које су у нашој подсвести, али ако смо их свесни, можемо да се боримо 

против њих.“ Линк до овог филма је: 

https://royalsociety.org/topicspolicy/publications/2015/unconscious-bias/ 

https://www.aftau.org/news-page-arts--culture?=&storyid4698=2168&ncs4698=3
https://www.aftau.org/news-page-arts--culture?=&storyid4698=2168&ncs4698=3
https://royalsociety.org/topicspolicy/publications/2015/unconscious-bias/


 

 

Препоручујемо да титлови за овај филм приликом приказивања буду на одговарајућем језику 

(одобрење за унос преведених титлова даје Краљевско друштво (Royal Society Organisation)).  

ЗАКЉУЧАК 

Резиме, 5 - 10 минута  

Говорили смо о имплицитним предрасудама које сви имамо и које утичу на избор занимања у 

областима природних наука и технологије код девојчица и жена.  

• Да ли је због тога важно да обе групе студирају и раде у областима СТЕМ?  

Саслушајте коментаре ученика и резимирајте активност на следећи начин: 

Култура је један од најважнијих фактора који утичу на мање учешће жена у свету науке и 

технологије. Један од доказа за то је постојање култура у којима су оба пола заступљена и 

остварују подједнаки успех у овим професијама. У западном свету је учешће жена у 

рачунарству посебно мало, док су у источним културама, у источној Европи, у Јужној Америци и 

у Африци жене подједнако заступљене у овој професији (а понекад је удео њиховог учешћа и 

већи од удела њихових колега мушког пола).  

• Због чега је важно да жене раде у областима СТЕМ? (Ово питање можете поставити и 

тако да питате о значају учешћа других мањина, као што су мањине по основу социо-

економског положаја.) 

Саслушајте коментаре ученика и нагласите следеће:  

Постоји неколико разлога због којих је важно је да жене раде у областима СТЕМ: вредност 

аспекта друштвене једнакости у напредном друштву; због користи које од њиховог учешћа у 

овим областима остварује друштво у целини, важно је створити културу која подстиче 

разноликост. Разноликост омогућава изражавање различитих мишљења и приступа које је 

неопходно за решавање сложених проблема и које омогућава пуну реализацију потенцијала 

датог друштва. Ако потенцијал једне половине становништва није у потпуности реализован, 

цело друштво је на губитку.  

КРИТЕРИЈУМИ РОДНЕ ИНКЛУЗИВНОСТИ 

НИВО ПОЈЕДИНЦА 

• Активност омогућава да сви учесници стекну емоционално искуство кроз једноставну 

игру картама на којој је активност заснована. 

• Активност укључује различите формате активности који омогућавају укључивање 

различитих ученика: игру са картама, пројекцију кратког филма и учешће у групној 

дискусији. 

НИВО ИНТЕРАКЦИЈЕ 

• Активност укључује игру и дискусију међу учесницима у групи, током које учесници 

откривају да сви имају исто искуство са имплицитним предрасудама у вези са родом и 

откривају да сви имају одређене стереотипне начине мишљења. 

НИВО ИНСТИТУЦИЈЕ 



 

 

• Током дискусије, учесници отварају ситуације из свог непосредног окружења, у школи и 

код куће, у којима се манифестују имплицитне предрасуде у вези са родом. Стицање 

свести о тим имплицитним предрасудама у контексту рода и СТЕМ може утицати да 

став ученика/наставника према особама мушког, односно женског пола у вези са 

њиховим избором предмета у области природних наука и технологије. 

ДРУШТВЕНИ/КУЛТУРНИ НИВО 

• Захваљујући овој активности, учесници су изложени утицају културе и друштва на то 

како особе женског пола бирају предмете у областима СТЕМ у школи и касније у вези са 

оним чиме ће се професионално бавити. 

• У оквиру ове активности, учесници су изложени мишљењу креатора политика 

(Министарство образовања, Министарство науке и индустрије) у вези са значајем 

адекватне заступљености девојчица и жена у похађању предмета из области СТЕМ у 

школи, на универзитетима и у бављењу професијама у овим областима у индустрији.  

 

ИСХОДИ УЧЕЊА 

Када се овај час заврши: 

• учесници би требало да стекну свест о следећем: o да предрасуде које имплицитно гаје могу 

утицати на одлуке које доносе, на њихов начин размишљања и изборе и да је изузетно важно 

да се те предрасуде препознају и да их свако буде свестан; да жене могу да имају успешне 

каријере у областима СТЕМ у истој мери као и мушкарци. Најважнији разлог за неодговарајућу 

заступљеност жена у неким од тих професија је управо став друштва (мушкараца и жена) о 

положају жена у друштву; 

• ученице ће доносити рационалније одлуке при упису у средње школе и касније при избору 

студија на универзитету.  

 

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПАРТНЕРИМА 

Овај модул је прво развио Блумфилд Музеј науке у Јерусалиму у Израелу. Особа за контакт: Eti 

Oron, etio@mada.org.il. 

  



 

 

ШТА ВИ МИСЛИТЕ? О ВЕЗИ ИЗМЕЂУ РОДА И НАУКЕ  

УКРАТКО  

Узрастна група 13 до 18 година, одрасли 

Формат  Модерирана дискусија 

Трајање  70 - 80 минута 

 

КРАТАК ПРЕГЛЕД  

Ова активност нуди могућност да се учесници на интерактиван начин суоче са сопственим 

предрасудама и стереотипима. Током појединачног и тајног гласања, сваки учесник изражава 

своје мишљење о стереотипним тврдњама о томе да ли су жене способне и погодне за 

професије у области науке и технологије. После гласања, води се дискусија у мањим групама 

као и у већој групи о разлозима за недовољну заступљеност жена у неким областима СТЕМ 

(наука, технологија, инжењерство и математика), о вредности, друштвеном и економском 

значају једнаких прилика, као и о предлозима активности којима би се тренутна ситуација 

могла поправити.  

ЦИЉЕВИ 

• Изложити учеснике и суочити их са предрасудама и стереотипима везаним за род и 

науку.  

• Омогућити ученицама да доносе одлуке везане за избор студија у областима СТЕМ на 

рационалнији начин.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИ СЦЕНАРИО 

Ова активност се може организовати у школи у оквиру часа друштвених активности, на часу 

природних предмета, у контексту давања подстицаја за одабир каријере у научној или 

технолошкој области, или у оквиру догађаја посвећеном одабиру усмерења у средњој школи. 

За наставнике и наставнике на обуци, активност се може одржати у оквиру обуке за 

наставнике.  

ЦИЉНА ПУБЛИКА 

Узраст 13 до 18 година 

Број учесника 15 до 40 

Број водитеља 1 1 (нема потребе за спољним експертима) 

Публика Школске групе, групе наставника или групе наставника 
приправника 

 

 

ФОРМАТ  



 

 

Модерирана дискусија.  

 

ТЕМЕ КОЈЕ АКТИВНОСТ ОБУХВАТА  

Ова активност има непрецизирани СТЕМ садржај, али се бави давањем подстицаја 

тинејџерима уопште, а посебно девојкама, да одаберу студије у областима СТЕМ.  

 

ТРАЈАЊЕ АКТИВНОСТИ  

70 - 80 минута  

 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

МАТЕРИЈАЛИ  

Куглице (2 боје) 

 

По 3 куглице за сваког 
ученика (различите боје за 
ученике различитог пола) 

Лепљива трака 

 

Трака дужине 10 - 15 cm 

Налепнице (са текстом или 
иконицом која значи 

„Слажем се“, „Не знам“, „Не 
слажем се“)  

Налепнице за сваку од 
наведених изјава 

Папир формата A4 са текстом 
изјаве 

 3 

Маказе   1 

Лепљива трака 

 

1 

Нож  1 

3 могуће опције за прављење гласачке кутије: http://www.mada.org.il/webpdf/ballotbox.jpg 

Кутија од ципела  
3 или 6, видети на сликама 
на претходном линку, под 

опцијама 1 или 3 

Картонска кутија  
3, видети на слици на 

претходном линку, под 
опцијом 2 

http://www.mada.org.il/webpdf/ballotbox.jpg


 

 

Провидне пластичне чаше 

 

3 

Чаше од непрозирног папира 
(много веће од провидних 

пластичних чаша)  

9, видети на слици на 
претходном линку, опција 

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ, ВИДЕИ, ЧЛАНЦИ 

Пре саме активности, препоручујемо да прочитате материјал са основним информацијама о 

овој теми који укључује:  

статистичке податке о: 

• резултатима које постижу дечаци и девојчице у предметима из области СТЕМ који 

указују на способности једног и другог пола,  

• ажурирани број студената оба пола на факултетима који студирају у различитим 

областима СТЕМ (математика, физика, рачунарство и биологија), 

• ажурирани број запослених оба пола у сектору истраживања и развоја у индустрији.  

Извори за податке о следећим темама: 

• Због чега је важно подстицати једнаке могућности? Неки од разлога за постојеће родне 

неједнакости и предлози како би се постојећа ситуација могла поправити. 

• Податке на енглеском језику можете наћи у УНЕСКО-вом извештају: Жене у науци 

(Women in Science) (http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-

science/index.html?t=1455006545881#overview!lang=en&region=40530) и у документу 

„Критеријуми родне инклузије на нивоу појединца, интеракције, институција и на нивоу 

друштва, односно културе ("Criteria for Gender Inclusion at the individual, interactional, 

institutional, and societal/cultural levels") (http://www.ecsite.eu/sites/default/files/hypatia-

theoretical-framework.pdf).  

 

ОКРУЖЕЊЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈА УЧИОНИЦЕ ИЛИ ПРОСТОРА У КОМЕ СЕ АКТИВНОСТ ОДРЖАВА: 

• Сто на коме стоји гласачка кутија, који је постављен тако да се гласање буде тајно: у 

једном углу просторије, поред улазних врата, иза врата, итд. 

• Клупе у учионици треба поређати тако да се олакша рад у групама од по 4 до 5 ученика. 

• Табла на којој се може писати.  

ГЛАСАЧКО МЕСТО 

• Припремите куглице различитих боја за дечаке и за девојчице (по три за сваког 

учесника). 

http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-science/index.html?t=1455006545881#overview!lang=en&region=40530
http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-science/index.html?t=1455006545881#overview!lang=en&region=40530
http://www.ecsite.eu/sites/default/files/hypatia-theoretical-framework.pdf
http://www.ecsite.eu/sites/default/files/hypatia-theoretical-framework.pdf


 

 

• Припремите гласачку кутију. Може се припремити велика кутија са девет рупа 

(груписаних по три рупе), у коју се убацују куглице 102. Поред сваке рупе је ознака за 

„Слажем се“, „Не слажем се“ или „Не знам“. Свака група од три рупе се односи на другу 

изјаву. Инспирацију за прављење гласачке кутије од ове три друге кутије (кутије за 

ципеле или картонске кутије) можете пронаћи у три предлога конструкција гласачке 

кутије на слици у одељку о материјалима (напомена: сваки предлог се односи на једну 

изјаву; за сваку изјаву треба припремити по једну кутију). 

• Испод сваке рупе треба поставити провидну посуду (провидна пластична чаша или 

боца). Посуде су покривене за време гласања, тако да се не може видети како су други 

гласали (видети слику у одељку о материјалима).  

НА ПАПИРУ ФОРМАТА А4 НАПИШИТЕ ИЛИ ОДШТАМПАЈТЕ СЛЕДЕЋЕ ТРИ ИЗЈАВЕ:  

1. Неки верују да су мушкарци бољи од жена у науци и технологији.  

2. Неки верују да су жене мање рационалне од мушкараца и да су због тога мање подобне 

за рад у областима СТЕМ.  

3. Неки верују да жене могу бити добри ученици, али да немају талента за науку.  

 

ОПИС И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ  

УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ГРУПЕ 

Ученици раде самостално, у мањим групама и у великој групи.  

УВОД  

Гласање на гласачким местима, 10 - 15 минута  

Наша је препорука да се активност почне тајним гласањем на гласачком месту и да се после 

тога представи тема часа. 

Треба водити рачуна о следећем: 

• Важно је да гласање буде тајно да би гласање одразило личне ставове оних који гласају, 

а не оно што се од њих очекује. 

• Важно је да гласачи не виде како други гласају, да то не би утицало на начин на који ће 

они гласати. 

• Ученицима треба нагласити да нема тачних ни нетачних одговора. Ученици гласају 

према свом осећају.  

РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ  

Представљање теме и бројање гласова, 15 минута  

После гласања, ученици треба да се окупе на својим местима, треба им представити тему часа, 

гласачке кутије треба отворити и записати резултате гласања у табели на табли.  

Представљање теме часа 



 

 

• Шта мислите, да ли има разлике између броја мушкараца и жена који раде на 

темама везаним за СТЕМ? Да ли познајете више инжењера који су жене или 

мушкарци?  

Саслушајте одговоре ученика, и кажите им да ће час бити посвећен теми родне 

једнакости у контексту науке и технологије.  

• Шта значи реч „род“? Да ли реч „род“ значи исто што и реч „пол“ (из биологије)? 

Треба прво саслушати мишљења ученика и тек после тога им објаснити разлику између 

ова два појма.  

Концепт рода се односи на социјалне аспекте биолошког пола, односно на друштвена и 

културна значења биолошких аспеката. Тако атрибути рода не морају произилазити 

директно ни искључиво из биолошких разлика између родова, али одражавају културну 

перцепцију којом се биолошке разлике преносе на вредности које одређују друштвени 

статус родова у друштву. Када говоримо о роду и науци, говоримо заправо о родној 

улози која одражава друштвене обичаје и традицију у датом друштву, другим речима о 

томе које су улоге и способности „погодне“ за мушкарце, а које за жене. 

• Према томе, шта значи родни стереотип или предрасуда у вези са родом?  

Треба прво саслушати коментаре ученика и тек после тога их резимирати и пружити 

објашњење.  

Стереотип је социјална перцепција атрибута који су карактеристични за групе људи и социјалне 

категорије, и приписивање тих атрибута људима који припадају тим групама. Због стереотипа 

нетачно анализирамо друштвене ситуације. Родни стереотип је наша социјална перцепција 

атрибута мушкараца и жена (карактер, способности, тенденције, избори, спољни изглед, 

начини понашања, итд.) и наша тенденција да повезујемо мушке атрибуте мушкарцима и 

женске атрибуте женама, чак и пре него што их упознамо.  

Отварање гласачких кутија, бројање гласова и бележење резултата у табелу на табли  

Препоручујемо да се гласачка кутија отвори на неки драматичан начин који ће омогућити да 

резултати оставе утисак на ученике. Могу се видети јасне разлике према броју куглица и 

њиховој боји у свакој провидној посуди.  

Тако ће два добровољца бројати куглице и бележити резултате на табли у следећу табелу:  



 

 

 

Неки верују да су мушкарци 
бољи од жена у науци и 

технологији. 

Неки верују да су жене мање 
рационалне од мушкараца и 
да су због тога мање подобне 

за рад у областима СТЕМ. 

Неки верују да жене могу 
бити добри ученици, али да 

немају талента за науку 
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Кратка дискусија о резултатима гласања и представљање података са терена, 10 минута  

Наставник ће кратко представити резултате гласања. Да ли сте изненађени резултатима 

гласања? Да ли мислите да ови резултати представљању 106 доминантног мишљења у 

јавности (другим областима, другим узрастним групама, итд.)? Да ли вас ова питања 

нервирају? Да ли вас вређају? Да ли мислите да резултати одражавају стварно стање 

ствари?  

Саслушајте ученике и представите им податке на националном нивоу о броју мушкараца и 

жена у науци и технологији - у школама, на универзитетима и у индустрији.  

Треба водити рачуна о следећем: 



 

 

Подаци дати у наставку се односе на Израел. Потребно је да унесете податке за своју земљу. 

Подаци се могу представити укратко или кроз питања и одговоре, на следећи начин: Поставите 

ученицима следећа питања и кажите им да подигну руке када чују одговор који је по њиховом 

мишљењу тачан. 

• Ко има боље оцене у осмом разреду на националним испитима из природних 

предмета и математике – дечаци или девојчице?  

Ко мисли да су девојчице добиле боље оцене – молим вас подигните руке; ко мисли да 

су дечаци добили боље оцене - молим вас подигните руке; ко мисли да су дечаци и 

девојчице имали исте оцене - молим вас подигните руке.  

Одговор: оцене су им биле готово исте, уз одређену разлику у корист девојчица. 

• Који је однос између броја жена и броја мушкараца који су уписали основне студије 

математике, статистике и рачунарства 107? 

(Подигните руку када чујете одговор за који мислите да је тачан.) Половина студената је 

мушког, а половина женског пола; око ⅓ студената су женског пола и око ⅔ трећине су 

студенти мушког пола, око ⅔ студената су женског пола и око ⅓ њих су мушког пола. 

Одговор: мање од ⅓ студената су жене. Ситуација је још гора у случају докторских 

студија, на којима има само 20% студенткиња. 

• У ком су међусобном односу просечан број жена и просечан број мушкараца који раде у 

области високих технологија у науци и технологији?  

(Подигните руку када чујете одговор за који мислите да је тачан.) Једнак број 

мушкараца и жена, око ⅓ жена и ⅔ мушкараца, око ⅔ жена и око ⅓ мушкараца. 

Одговор: око 65% мушкараца и око 35% жена.  

Да закључимо, видели смо да су академске способности девојчица сличне академским 

способностима дечака, али да се мањи број девојчица бави студијама у одређеним областима 

науке и технологије (и у школи мање девојчица бира да изучава физику и рачунарство), док је 

број жена у сектору истраживања и развоја у индустрији веома мали у односу на број 

мушкараца у истом сектору. 

Дискусије у мањим групама, 10 - 15 минута  

Учесници се деле у групе од по 4 до 5 ученика.  

Групе ће дискутовати о теме, записаће најважније поенте током дискусије на парчету папира и 

после тога ће представити резултате дискусије пре већом групом.  

1. Шта мислите, који су разлози за постојећу ситуацију у погледу неједнаке 

заступљености жена у неким областима науке и технологије и у сектору 

истраживања и развоја у индустрији? Наведите бар два разлога.  

2. Креатори националних политика (владина министарства, заинтересоване стране на 

високом нивоу, итд.) дубоко верују у значај једнаке заступљености студенткиња и жена 

које раде у свим областима науке и технологије. Шта ви мислите о томе? Запишите 

бар два разлога за то.  



 

 

3. Шта мислите да се може урадити да би се поправила постојећа ситуација у 

школама и/или на универзитетима и/или у индустрији? Запишите бар два предлога.  

Представљање резултата дискусија у групама пред већом групом, 10 - 15 минута  

Свака група ће имати 2 до 3 минута да представи резултате дискусије.  

Током представљања резултата, може се поставити питање око тога да ли су одлуке 

донесене једногласно? Да ли је неко дао предлог који је одбијен? Да ли је било разлика између 

мишљења девојчица и дечака о томе? Да ли је неко од учесника поменуо нешто о чему 

претходно нисте размишљали? Да ли је било питања на које нисте имали одговоре?  

Ако је заиста било питања на које ученици нису умели да одговоре, препоручујемо да покушате 

да детаљније обрадите ову тему и/или да им задате да потраже информације о овој теми сами 

и да после тога укључите и друге ученике.  

Треба водити рачуна о следећем:  

Покушајте да током дискусије не осуђујете мишљења која изражавају ученици. Изражавање 

различитих тврдњи може бити 109 засновано на чињеницама (као што су статистички подаци) 

око којих се (обично) не може расправљати и на различитим перцепцијама учесника о свету, 

које су засноване на утицајима породице, пријатеља и личних фактора које такође не треба 

осуђивати.  

ЗАКЉУЧАК 

Резиме, 5 - 10 минута  

Уколико неко питање у начелу не буде поменуто у презентацијама ученика, наставник ће 

додати те информације. Важно је закључити дискусију јасним ставом да је постојећа ситуација 

таква да жене нису адекватно заступљене у науци и технологији, и да је најважнији разлог за то 

не њихова немогућност да се уклопе или недостатак способности, већ друштвени и културни 

утицај. Одлуку о избору студија и каријере у области науке и технологије треба донети не у 

складу са оним „што је прихваћено“ и шта се од некога очекује, већ према способностима и 

личним интересовањима. Важно је нагласити да има разлика између мушкараца и жена, али да 

су те разлике мање од разлика које постоје међу свим мушкарцима и свим женама. Различити 

људи са различитим способностима могу радити у области науке и технологије. Осим тога, 

истраживањима је доказано да што су тимови на послу разноврснији и што је у њима више 

представника различитих заједница, они нуде више тачака гледишта и долазе до већег броја 

креативних решења. 

Додатна опција којом наставници и наставници на обуци могу на забаван начин закључити 

радионицу:  

Да ли вам се чини да је нешто необично у реченицама које следе? (Уместо тога се може 

поставити и питање: Које године су по вашем мишљењу објављене следеће реченице?) 

• Чињеница! Жене имају каријеру и мушкарци иду да раде. 

• Питање за данас: Да ли је време да се допринос мушкараца академској заједници узме 

за озбиљно? 



 

 

• Питање за данас: Могу ли мушкарци заиста истовремено да буду и добри очеви и да 

имају добре каријере? 

• Честитамо свим мушкарцима који раде у СТЕМ областима на томе како жонглирају 

између кућних послова, посла и развијања каријере. Неки од њих чак имају и децу! 

Како им то успева?  

Да ли мислите да ће ово и за сто година звучати исто тако чудно?  

* Ове реченице су објављене на Твитеру, на @manwhohasitall 

(https://twitter.com/manwhohasitall)  

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РОДНУ ИНКЛУЗИЈУ  

НИВО ПОЈЕДИНЦА  

Активност укључује различите начине да се изразе лична мишљења свих учесника и њихово 

учешће у активностима: 

• тајно, појединачно гласање од стране свих учесника, 

• дискусија у малим групама омогућава укључивање учесника којима је тешко да изразе 

своје мишљење пред свим члановима групе, 

• презентација пред групом свих учесника омогућава неким учесницима да се изразе на 

најбољи могући начин, 

• потреба да се изрази мишљење о друштвеним питањима изазива емоционално 

ангажовање у вези са датом активношћу.  

НИВО ИНТЕРАКЦИЈЕ 

• Активност укључује различите формате активности који олакшавају различите врсте 

интеракција између учесника: дискусије у мањим групама, дискусије у оквиру целе 

групе учесника и презентације које држе представници мањих група пре целом групом 

учесника.  

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НИВО 

• Током активности, учесницима се задаје да дају предлоге за активности које школа 

може да реализује како би се више девојака подстакло да одабере предмете из СТЕМ 

области.  

ДРУШТВЕНИ/КУЛТУРНИ НИВО 

• Током активности, ученици су свесни онога што креатори политика (владина 

министарства, важне заинтересоване стране, итд.) желе да постигну у вези са значајем 

укључивања већег броја жена у академске кругове и у индустрију, као и потребе да се 

жене подстакну да у школи бирају предмете из СТЕМ области. 

• Представља предмет рода у контексту предмета из СТЕМ области на начин који 

обавезује на укључивање ученика и изражавање њихових мишљења о повезаним 

питањима. 

https://twitter.com/manwhohasitall


 

 

• Представљање статистичких података о роду и СТЕМ областима на начин који је 

изненађујући и који подстиче на размишљање.  

 

ИСХОДИ УЧЕЊА  

На крају часа, ученици треба да буду свесни: 

• да жене могу да развијају каријеру у СТЕМ областима у истом обиму у коме то могу да 

раде и мушкарци. Најважнији разлог за то што њихова заступљеност није компатибилна 

у неким од тих професија је друштвени став (мушкараца и жена) у погледу статуса жена 

у друштву, 

• друштвене реалности некомпатибилне заступљености жена у СТЕМ областима, могућих 

разлога који су до тога довели, као и начина на које се оваква ситуација може 

поправити.  

 

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПАРТНЕРИМА  

Овај модул је прво развио Научни музеј Блумфилд у Јерусалиму у Израелу. Информације за 

контакт: Eti Oron, etio@mada.org.il Слика на корицама: љубазно ју је уступио Научни музеј 

Блумфилд у Јерусалиму.  

 

 

 

 

 

 

 


