
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.

Nije riječ o nasilju, 
već samo o…
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Uvod

Pitanje
Kako drugi opravdavaju 

svoje ponašanje?
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Uvod

razumjeti strategije primijenjene za opravdanje ili prikrivanje 
nasilja te utjecaj na druge ljude

Ciljevi učenja
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Uvod

Rasprava u razredu
Sjećate li se naše definicije nasilja?

 zbornica

sportske 
svlačionice

učionica

škola

 internetred za užinu
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Aktivnost 1

Kada govorimo o nasilju?
Rasprava: 

Koje razloge ljudi navode ako se ponašaju podlo?

ismijavanje

okrivljavanje situacije

stereotip

zadirkivanje

okrivljavanje drugih

zbijanje šale

zafrkavanje

neshvaćen 

kontekst

poštena igra 

- svi to čine
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„Pogrešno shvaćene” fraze
 

Koje emocije osjećate 
ako se to odnosi na vas?

Kako se po vašemu mišljenju 
osjećaju drugi?

Aktivnost 2
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Aktivnost 3

Norme ponašanja
Skupni zadatak

Kako bih se ponašala/ponašao da stanem u red istodobno 
s nekom drugom osobom? Da li bih se gurala/gurao ili bih 

dopustila/dopustio da druga osoba stane ispred mene ili bih je 
optužila/optužio za guranje preko reda?

Način na koji međusobno djelujemo sa svijetom 
određen je društvenim normama ili normama 

ponašanja.
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Aktivnost 3

Norme – definicija
Norme omogućavaju poredak u društvu. Društvene norme 
nepisana su pravila o tome kako se ponašati. Pružaju nam 

očekivanu predodžbu o tome kako se ponašati u određenoj 
društvenoj skupini ili kulturi. Primjerice, očekuje se da učenici 
dolaze na nastavu na vrijeme te da ispunjavaju svoje obveze. 

Društvene norme prihvaćeni su standardi ponašanja društvenih 
skupina. Te se skupine kreću od prijateljskih i radnih skupina do 
nacionalnih, država. Postoje norme kojima se definira prikladno 
ponašanje svake društvene skupine. Kako se krećemo od jedne 

skupine do druge, tako se mijenja i naše ponašanje.
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Završni dio

Sljedeći put...
➜ Što ste danas naučili?

➜ Jeste li zadovoljni ovim satom?

Na sljedećemu satu govorit ćemo o pozitivnome načinu 
razmišljanja te o konceptu metatrenutka kao potpornoj 

strategiji ili metakognitivnome postupku.

Metatrenutkom možemo nakratko ustuknuti 
pred situacijom te zastati i razmisliti prije 

nego što počnemo djelovati.
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Zadatak koji je potrebno obaviti nakon sata

Zadatak koji je potrebno 
obaviti nakon sata

Jeste li iskušali bilo koju aplikaciju Mood? 
Ponovno isprobajte jednu od njih te zabilježite 

svoje osjećaje.
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