
Ne daj se zavesti, 
misli svojom glavom!

Ideja ove igre je naučiti što znači poslovica: "Ne
daj se zavesti, misli svojom glavom".  
Onaj tko kritički razmišlja će si uvijek postavljati
sljedeća pitanja: "Je li to zaista istina?, Kako
mogu pokazati da je to istina?, Pokaži mi dokaze
da je to istina!, Je li izvor iz kojeg imam dokaze
pouzdan?". Kritičko mišljenje i razmišljanje je
sposobnost  donošenja odluke. Razmišljanje o
problemu na način da isključimo svoje osobne
predrasude, a uključimo iskustva, znanje,
zapažanje i logiku koja nas dovodi do ispravnog
mišljenja.
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Albert Einstein je rekao

Edukacia nije učenje
činjenica, nego
treniranje mozga kako bi
naučio misliti.



Odabir 
teme

Sada zajednički osmislimo temu o kojoj ćemo
razgovarati. Npr. Je li istinita konstatacija da čovjek ima
samo 5 osjetila? To su vid, sluh, njuh, okus, osjet kože. A
što je s osjetom ravnoteže, pritiska kada zaronimo,
osjećaj za vrijeme, ubrzanje, bol, temperaturu… 
Ili npr. Je li istina da je Veliki kineski zid moguće vidjeti
iz orbite? To je samo stotinama godina uvriježeno
mišljenje i od tada su izgrađene građevine koje je ipak
moguće vidjeti, ali ne i Kineski zid. 
Ili npr. Zemlja je ravna ploča. Još su stari Grci napravili
neoborive matematičke izračune da to nije tako, pa je to
potvrdio i Kolumbu, pa potom i svi letovi u svemir. 
Ili npr. Je li istina da kameleoni primjenjuju mimikriju
da bi se prilagodili okolišu ili time prikazuju svoje
raspoloženje i komuniciraju?
Ili npr. Mt Everest je najviša planina na svijetu? Ukoliko
mjerimo od razine mora do vrha onda je, ali ukoliko
mjerimo od baze do vrha onda je to svakako Mauna Kea
na Havajima.

„You are free to choose but the
choices you make today will
determine what you will be, do
and have in the tomorrows of
your life.“ 

Zig Ziglar
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TKO?
Tko od ovoga ima koristi?
Kome to može štetiti?
Tko o tome odlučuje?
Na koga to direktno utječe?
Koga ste još čuli da o ovome govori?
S kime bi bilo najbolje o tome razgovarati?
Tko su ovdje ključni ljudi?
Tko zaslužuje priznanje za to?

GDJE?
Gdje bismo ovo mogli vidjeti u stvarnom životu?
Gdje možemo pronaći slične koncepte ili situacije? 
Gdje je ovo najpotrebnije?
Gdje bi u svijetu ovo bilo problem?
Gdje možemo dobiti više informacija?
Gdje možemo tražiti pomoć u vezi toga?
Kamo će nas ova ideja odvesti?
Gdje je prostor za poboljšanje?

ŠTO?
Što su ovdje jake strane, a što slabosti?
Koje je drugačije gledište?
Koja je alternativa?
Što bi mogao biti protuargument?
Koji je najboilji/najgori ishod?
Što je najvažnije/najmanje važno?
Što možemo učiniti za pozitivnu promjenu?
Što stoji na putu našem djelovanju?

To often we give children
answers to remember rather
than problems to solve.
Roger Lewin
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Potom odaberemo tzv. moderatora koji vodi raspravu i može si
pomoći ovim pitanjima:



KAKO?
Koja je sličnost između ovoga i ……?
Kako ovo može poremetiti stvari?
Kako znamo istinu o ovome? 
Kako ćemo tome sigurno pristupiti?
Koju dobrobit ovo donosi nama/drugima?
Kako ovo nama/drugima šteti?
Kako će ovo izgledati u budućnosti?
Kako to možemo promijeniti na našu dobrobit?

ZAŠTO?
Zašto je ovo problem/izazov?
Zašto je ovo važno za mene/druge?
Zašto je ovo najbolji/najgori scenarij?
Zašto to utječe na ljude?
Zašto bi ljudi trebali ovo znati?
Zašto je tako dugo ovako? 
Zašto smo dopustili da se to dogodi?
Zašto je danas ovo potrebno?
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The important thing is to never
stop questioning.
Albert Einstein

KADA?
Kada je ovo prihvatljivo/neprihvatljivo?
Kada bi naše društvo od ovoga moglo imati koristi?
Kada bi ovo stvorilo problem?
Kada je najbolje vrijeme za djelovanje?
Kada ćemo znati da smo uspjeli?
Kada je ovo imalo važnu ulogu u našoj povijesti?
Kada možemo očekivati da će se to promijeniti?
Kada bismo trebali potražiti pomoć u vezi ovoga?



S A V J E T I  I  U P U T E

Ovaj ebook 
(elektronička knjiga) 
je vlasništvo 
paulinworld.org

Ovu zanimaciju možete
ponuditi srednjoškolskoj
populaciji, ali u timu mogu
biti i mlađi i stariji članovi
koji svakako mogu
pridonijeti kreativnošću i
mudrošću.
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