
ciljna skupina: učenici

Komplet od deset nastavnih jedinica za društveno i emocionalno učenje radi prevencije nasilja u školskome okružju razvijanjem 
društvenih i emocionalnih vještina učenika starih od 11 do 14 godina.

Tko sam?

1. nastavna jedinica ciljna skupina: učenici
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Pitanje
Koje emocije (osjećaje) imamo te 

kako one utječu na to tko smo?



3

1. nastavna jedinica ciljna skupina: učenici

Suradnici Su ad c
      u učenju 

ucitelji.hr 

➜ razumjeti osnove projekta
➜ početi shvaćati kako naše emocije (osjećaji) utječu na to tko 

smo i kako nas drugi vide

Ciljevi učenja
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Uvod
Cilj je programa doprinijeti dobrobiti djece i mladih ljudi. Nasilje se 
prepoznaje kao nešto uistinu štetno te predstavlja problem koji se 

odnosi na čitavu školu.  

Želimo da svi u našoj školi pruže pozitivan 
doprinos smanjivanju nasilja.
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Uvod

Ugovor o učenju
Brinite se o sebi i drugima 
u razredu.

➜ Ophodite se jedan prema drugome s poštovanjem.

➜ Vodite računa o povjerljivosti – razmislite o onome što kažete. Osjeća 
li se tko zbog toga neugodno? Je li povjerljivo ono o čemu govorite?

➜ Pomno razmišljajte kad raspravljate o rasi, rodu, seksualnosti, dobi, 
invaliditetu, kulturi i vjeri.

➜ Aktivno sudjelujte – budite spremni raditi u parovima i skupinama. 
Imate pravo preskočiti pojedino pitanje ako se osjećate neugodno, 
no vaša je odgovornost sudjelovati u raspravama.

➜ Ako vas uznemiri nešto rečeno u razredu, trebate znati što učiniti te 
s kim o tome možete razgovarati.

 Upamtite: Svakoga u svojoj školi nastojimo potaknuti 
na pružanje doprinosa smanjivanju nasilja!
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Upitnik

Aktivnost 1
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ciljna skupina: učenici1. nastavna jedinica

L1R3

samosvjesnost (SelfA)

➜ poznavati vlastiti karakter, 
osjećaje, motive, želje

samoregulacija (SelfM)

➜ preuzeti odgovornost za 
vlastito ponašanje i dobrobit 
te ih kontrolirati

društvena svjesnost 
(SocA)

➜ poznavati osjećaje, potrebe 
i probleme drugih

upravljanje odnosima 
(RelM)

➜ moći prepoznati sukobe 
te njima upravljati osjećajno, 
pravedno i učinkovito

Područja društvene i emocionalne pismenosti 
(Social and Emotional Literacy – SEL)
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Aktivnost 3

U svojoj skupini odlučite o tome kojemu 
području SEL-a pripadaju ove tvrdnje.
Navedite kratice (SelfA, SocA, SeflM, RelM) uz svako pitanje.

 1. Smatram kako lako mogu promijeniti ponašanje kad je to potrebno.

 2. Da vidim kako se nekoga zlostavlja, morala/morao bih djelovati.

 3. Smatram kako mogu učiniti stvari jednako tako dobro kao i drugi ljudi.

 4. Mogu riješiti prepirke.

 5. Smatram kako se ismijavanje može pogrešno shvatiti i kako može

  biti uznemirujuće.

 6. Volim sebe.

 7. Kad se nešto događa, razgovaram o tome kako se osjećam.

 8. Znam na koji način moji postupci mogu izazvati osjećaje u drugih ljudi.

 9. Kad me moji prijatelji trebaju, dobar sam slušač.

 10. Mogu razumjeti kako se drugi ljudi osjećaju.
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Aktivnost 3

Povratna informacija
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Aktivnost 3

Završni dio
➜ Što ste danas naučili?

➜ Jeste li zadovoljni ovim satom?

➜  Zašto je važna emocionalna 
inteligencija?

➜  Koliko često razmišljate o tome kako 
se osjećate?
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Završni dio

Ključne točke
ikona naziv

MoodMeter (uz naknadu)

MoodLytics

aktivnost and Mood Diary by Ginsberg
u sklopu kampanje škotske vlade

Mood o Scope

T2 Mood Tracker


