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Prvi sastanak 
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      u učenju 
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Tražimo učenike za pružanje vršnjačke potpore
Predviđeno vrijeme: jedan sat s predloženim dodatnim aktivnostima.

Pregled sastanka

Sastavljajući opis zaduženja učenika za pružanje vršnjačke potpore, učenici koji će pružati vršnjačku 

potporu definirat će vlastitu ulogu i odgovornosti u školi, kao i odlike i ponašanje koje u  takvoj ulozi 

moraju iskazati. Učitelj voditelj skupine za vršnjačku potporu i sprečavanje vršnjačkoga nasilja također 

će izraditi vlastiti opis zaduženja u kojemu će skicirati na koji će način pomagati učenicima za vršnjačku 

potporu u njihovim zaduženjima. 

Ciljevi sastanka
➜ Prepoznati da je uloga učenika za pružanje vršnjačke potpore važna u školi i da sa sobom nosi brojne 

odgovornosti te da se to treba odražavati u ponašanju tih učenika koji moraju služiti kao uzor drugim 

učenicima.

➜ Prepoznati ponašanja i odlike koje učenici za pružanje vršnjačke potpore moraju iskazivati unutar 

skupine i u školi.

➜ Defi nirati i  razumjeti ulogu učenika za  pružanje vršnjačke potpore i  učitelja voditelja skupine 

za vršnjačku potporu.

Materijali i priprema
➜ Olovke različitih boja i papir za sve učenike za pružanje vršnjačke potpore.

➜ Dva velika spojena lista papira na kojima učenici mogu crtati oko tijela.

➜ Zamolite učenike za  pružanje vršnjačke potpore da se prijave ako su zainteresirani za  dužnost 

predsjednika ili potpredsjednika skupine za vršnjačku podršku.

Uvod (5 minuta)
Predstavite sastanak i objasnite njegove ciljeve.

Prva aktivnost (5 minuta) Kratak pregled
  Ponovite ukratko što sve uključuje uloga učenika za pružanje vršnjačke potpore.

Druga aktivnost (35 minuta) Savršeni učenik za pružanje vršnjačke potpore
  Učenici za pružanje vršnjačke potpore opcrtavaju tijelo jednoga člana.

  Zamolite skupinu da unutar obrisa tijela napišu sve uloge i odgovornosti koje se povezuju s učenikom 

za  pružanje vršnjačke potpore. S  vanjske strane neka napišu sve odlike i  vještine koje odlikuju 

savršenoga učenika za pružanje vršnjačke potpore. (10 minuta)

  Razgovarajte o svemu što su napisali i zašto su upravo to smatrali bitnim. (5 minuta) 

  Zamolite ih da olovkom u boji zaokruže pet uloga i odgovornosti koje smatraju najvažnijima za svoju 

ulogu. Drugom bojom neka zaokruže deset kvaliteta i vještina koje moraju imati kako bi ispunili svojih 

pet odgovornosti. (10 minuta) 

  Učenici zatim sastavljaju popis zaduženja učenika za  pružanje vršnjačke potpore na  temelju 

odgovornosti, odlika i vještina koje su zaokružili. (10 minuta)

  Učitelj voditelj skupine za vršnjačku potporu i  sprečavanje vršnjačkoga nasilja treba napraviti istu 

vježbu kako bi pokazao na koji će način pomagati učenicima u njihovoj ulozi.

ciljna skupina: odrasli
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Treća aktivnost (5 minuta) Glasovanje za različite dužnosti učenika 
za pružanje vršnjačke potpore
  Zamolite učenike da glasuju za  predsjednika i  potpredsjednika tako da učitelju voditelju skupine 

predaju listić papira na kojemu su napisali imena osoba kojima daju svoj glas. Učenicima možete 

dodijeliti i  druge uloge, uključujući zapisničara, osobu za  praćenje vremena, osobu za  planiranje 

događanja i sl., tako da svatko ima odgovornost u skladu sa svojim sposobnostima.  

Četvrta aktivnost (15 minuta) Planiranje
  S pomoću odjeljka Sjajne ideje učenici za pružanje vršnjačke potpore započinju planirati kako će se 

predstaviti djelatnicima škole, roditeljima/skrbnicima i ostalim učenicima.

 Sjajne ideje za učenike za pružanje vršnjačke potpore 

  Sastavite opis zaduženja učenika za pružanje vršnjačke potpore u obliku privlačnoga dokumenta te 

ga stavite na oglasnu ploču u školi, uvrstite ga u školske novine, postavite ga na školsku mrežnu 

stranicu i  školske stranice na  društvenim mrežama kako bi se učenici, djelatnici škole i  roditelji/

skrbnici upoznali s vašom ulogom. 

  Vodite dnevnik u koji ćete redovito zapisivati svoje dojmove o primijenjenim vještinama i odlikama 

navedenima u opisu zaduženja za svaki tjedan.

  Izradite plakat koji ćete postaviti na središnje mjesto u školi kako bi drugi učenici doznali tko su 

učenici za pružanje vršnjačke potpore, što je njihova uloga, gdje se nalaze i kako ih mogu prepoznati 

u školi. 

 Sjajne ideje za učitelja voditelja skupine za vršnjačku potporu  

  Uvedite sustav potvrda za rad učenika za pružanje vršnjačke potpore kako biste ih motivirali i pohvalili 

njihovo zalaganje. Potvrde možete dodijeliti onim učenicima koji su po završetku desetoga sastanka 

pokazali predanost i trud. U paketu s materijalima nalazi se predložena potvrda.

  Sastavite upitnik za  učenike za  pružanje vršnjačke potpore kako biste doznali više o  svakome 

pojedincu: zašto su željeli postati učenici za pružanje vršnjačke potpore i što žele postići u toj ulozi.

  Pošaljite poruku e-poštom svim članovima učiteljskoga vijeća u kojoj ćete ih obavijestiti o učenicima 

za pružanje vršnjačke potpore i načinima na koje oni mogu pomoći programu vršnjačke potpore.  

 Sjajne ideje za roditelje/skrbnike

  Pošaljite opis zaduženja učenika za  pružanje vršnjačke potpore njihovim roditeljima/skrbnicima 

i primjerak ENABLE-ova paketa za roditelje/skrbnike. Navedite što će učenici za pružanje vršnjačke 

potpore raditi na  sljedećih deset sastanaka i  upitajte roditelje/skrbnike žele li sudjelovati na  tim 

sastancima ili na drugi način podržati program.

  Učenici za pružanje vršnjačke potpore predstavljaju se na roditeljskim sastancima/druženjima.

Poveznice na druge materijale i izvore
Materijal za kampanju ENABLE: odjeljak – Što je vršnjačko nasilje?

ENABLE-ove višemodalne aktivnosti 

Prvi sastanak

Komplet od 10 jednosatnih sastanaka za  izgradnju 

vršnjačke potpore tijekom inicijalnoga jednodnev-

nog treninga te nastavka razvoja vještina i  znanja 

koja su potrebna učenicima za  tu ulogu. Sastanke 

treba provoditi voditelj vršnjačke potpore.
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Znamo tko su učenici za pružanje vršnjačke potpore
Predviđeno vrijeme: jedan sat s predloženim dodatnim aktivnostima.

Pregled sastanka

Učenici za pružanje vršnjačke potpore proučit će poznatu kampanju iz svoje zemlje i ocijeniti zašto 

je bila tako uspješna. Primijenit će znanje naučeno iz rasprava o oglednoj kampanji i razmisliti kako 

u školi predstaviti i uspješno provesti svoju kampanju protiv vršnjačkoga nasilja. 

Ciljevi sastanka
➜ Planirati kako da učenici za pružanje vršnjačke potpore pokrenu svoju kampanju i povećaju svijest o cilju 

za koji se zalažu.

➜ Istražiti koje još učeničke skupine postoje u školi i utvrditi mogućnost suradnje.

➜ Osmisliti identitet učenika za pružanje vršnjačke potpore.

Materijali i priprema
➜ Olovke i papir za sve učenike za pružanje vršnjačke potpore.

➜ Pronađite zgodnu, uzbudljivu i učinkovitu kampanju ili oglas širokoga dosega koji su vidjeli svi ili većina 

učenika za pružanje vršnjačke potpore. To može biti i uspješna kampanja koju je škola već provela. Pod 

vodstvom učitelja voditelja skupine za vršnjačku potporu učenici za pružanje vršnjačke potpore mogu to 

sami istražiti i iznijeti primjere na sastanku. 

➜ Školski kalendar koji sadržava nadolazeće ključne događaje.

➜ Na ovaj sastanak možete pozvati učitelje koji predaju predmete iz područja medija ili poslovanja da vas 

savjetuju ili vode dio sastanka. 

Uvod (5 minuta)
 Predstavite sastanak i objasnite njegove ciljeve.

Prva aktivnost (15 minuta) Od čega se sastoji uspješna kampanja?
  Prikažite učenicima za pružanje vršnjačke potpore odabrani oglas / odabranu kampanju i zatražite da 

podijele ono što su sami pronašli. 

  Pitajte ih jesu li svi to vidjeli. Povedite raspravu o  tome zašto misle da su oglas ili kampanja bili tako 

uspješni, gdje su vidjeli kampanju i kako prepoznaju marku/organizaciju povezanu s kampanjom. Neka 

zabilježe najvažnije stavke.

Druga aktivnost (25 minuta) Od čega se sastoji uspješna kampanja učenika 
za pružanje vršnjačke potpore?
  Na  temelju naučenoga u  prethodnoj aktivnosti učenici za  pružanje vršnjačke potpore trebaju smisliti 

na koji će način promicati i pokrenuti svoju kampanju protiv vršnjačkoga nasilja u školi. U odjeljku Sjajne 

ideje u nastavku navedene su neke zamisli koje vam mogu pomoći pritom. Zamolite učenike da spontano 

iznesu ideje o sljedećim pitanjima: 

    Kako će ostali učenici u školi prepoznati učenike za pružanje vršnjačke potpore? Kako će stvoriti 

osjećaj identiteta? 

    Koje druge učeničke skupine postoje u školi? Kako mogu međusobno surađivati? 

    Kako će učenici za pružanje vršnjačke potpore pokrenuti svoju kampanju u školi i učiniti ju svježom, 

zanimljivom i uzbudljivom?

ciljna skupina: odrasli
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 Treća aktivnost (15 minuta) Planiranje
  Nakon što učenici za pružanje vršnjačke potpore rasprave navedena pitanja i iznesu svoje ideje, 

zatražite da poredaju aktivnosti po prioritetu i rasporede zaduženja.

 Sjajne ideje za učenike za pružanje vršnjačke potpore 

  Izradite videozapis/oglas o tome tko su učenici za pružanje vršnjačke potpore. Taj se videozapis/

oglas može prikazati u školi i učitati na školsku mrežnu stranicu. 

  Objavite članak o učenicima za vršnjačku potporu u školskim novinama i na školskim mrežnim 

stranicama. 

  Predočite svoje ideje ravnatelju i predstavite se na učiteljskome vijeću.

  Obiđite sve razredne odjele u školi i objasnite učenicima tko ste i kako ćete im pružati potporu.

  Pokrenite program učenika za vršnjačku potporu održavanjem dana pozitivnoga raspoloženja ili 

natjecanja na razini cijele škole, npr. organiziranjem natjecanja za osmišljavanje slogana ili logotipa za 

učenike za vršnjačku potporu.

  Povećajte svijest o vršnjačkome nasilju na sastancima vijeća učenika. 

  Promičite cilj za koji se zalažete vođenjem rasprave koju ste imali na danu osposobljavanja o 

vršnjačkome nasilju na razini cijele škole. Mogli biste uključiti učenike svih dobnih skupina i pozvati 

djelatnike škole, učenike i roditelje/skrbnike na sudjelovanje. 

 Sjajne ideje za učitelja voditelja skupine za vršnjačku potporu  

  Održite sastanak s djelatnicima škole radi predstavljanja uloge učenika za pružanje vršnjačke potpore 

i pitajte je li tko voljan pomoći s određenim aspektima kampanje. 

  Preuzmite ENABLE-ov školski certifi kat, ispišite ga i postavite na uočljivo mjesto u školi kako biste 

pokazali da vaša škola ne tolerira vršnjačko nasilje te da primjenjuje preventivne mjere za njegovo 

sprečavanje.  

 Sjajne ideje za roditelje/skrbnike

  Pogledajte školski kalendar i pronađite događaje na kojima će sudjelovati roditelji/skrbnici i na kojima 

bi učenici za pružanje vršnjačke potpore mogli održati sastanak ili vi održite predavanje radi podizanja 

svijesti među roditeljima o vršnjačkome nasilju.  

 Poveznice na druge materijale i izvore
     Materijal za kampanju ENABLE: odjeljak – Što je vršnjačko nasilje?

     ENABLE-ov list s višemodalnim aktivnostima

Komplet od 10 jednosatnih sastanaka za  izgradnju 

vršnjačke potpore tijekom inicijalnoga jednodnev-

nog treninga te nastavka razvoja vještina i  znanja 

koja su potrebna učenicima za  tu ulogu. Sastanke 

treba provoditi voditelj vršnjačke potpore.
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Treći sastanak (1. dio)
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Razumijemo kako učenici doživljavaju školu
  Predviđeno vrijeme: jedan sat s predloženim dodatnim aktivnostima.

Pregled sastanka

Ovo je sastanak u dva dijela. Prvi dio obuhvaća planiranje i izvođenje aktivnosti u školi koje će učenicima 

za pružanje vršnjačke potpore pomoći u shvaćanju kako učenici doživljavaju školu kad je riječ o 

prijateljstvu, sigurnosti, ponašanju i vršnjačkome nasilju. U drugome dijelu sastanka učenici za pružanje 

vršnjačke potpore analizirat će rezultate svoga istraživanja, istaknuti glavne probleme u školi i planirati 

aktivnosti za njihovo ispravljanje.  

Ciljevi sastanka
➜ Učenici za pružanje vršnjačke potpore prepoznat će važnost razumijevanja načina na koji učenici 

doživljavaju školu radi pružanja učinkovite podrške i poučavanja svojih vršnjaka.

➜ Planirati na koji će način učenici za pružanje vršnjačke potpore prije sljedećega sastanka istražiti kako 

učenici doživljavaju školu.

➜ Učitelj voditelj skupine za vršnjačku potporu dobit će dodatni uvid u to kako učenici doživljavaju školu. 

Materijali i priprema
➜ Olovke i papir za sve učenike za pružanje vršnjačke potpore.

Uvod (5 minuta)
Predstavite sastanak i objasnite njegove ciljeve. 

Prva aktivnost (10 minuta) Kako učenici za pružanje vršnjačke potpore 
doživljavaju školu
  Učenici za pružanje vršnjačke potpore započinju sastanak razgovorom o tome što uočavaju da se događa 

među učenicima u školi, na putu do škole i na internetu. 

Druga aktivnost (25 minuta) Planiranje ankete koju će provesti učenici za 
pružanje vršnjačke potpore 
  S pomoću ideja iz odjeljka Sjajne ideje učenici za pružanje vršnjačke potpore planiraju kako će idući tjedan 

provesti istraživanje u školi koje će im pomoći da dobiju odgovore na sljedeća i sva druga pitanja koja 

smatraju bitnima: 

  A) Je li vršnjačko nasilje problem u njihovoj školi? 

  B)  Ako su učenici bili izloženi vršnjačkomu nasilju, o kakvoj je vrsti vršnjačkoga nasilja bila riječ, jesu li ga 

prijavili te je li problem riješen? 

  C) Postoje li posebni problemi u različitim dobnim skupinama? 

  D) U kojim se dijelovima škole učenici osjećaju najsigurnijima, a u kojima najmanje sigurni? 

  E) Što bi učenici učinili kad bi vidjeli da se vršnjačko nasilje događa u njihovoj školi?

  F) Osjećaju li se učenici prihvaćeno u školi?

ciljna skupina: odrasli
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Treći sastanak (1. dio)

Sjajne ideje za učenike za pružanje vršnjačke potpore 

  Upitnici: Osmislite i podijelite upitnike ili provedite kratku anketu putem interneta koju učenici moraju 

popuniti tijekom sastanka. Za roditelje i djelatnike škole možete osmisliti zaseban upitnik ili anketu 

putem interneta.

  Sandučić s prijedlozima: Postavite zaključani sandučić u koji učenici mogu ostavljati anonimne 

poruke o svojim iskustvima u školi i dati prijedloge za poboljšanje situacije u školi.

  Područje izazova: U svim razredima održite sastanak na kojemu ćete svakoga učenika zatražiti 

da na samoljepljivi papirić napiše što ga muči ili kakve probleme ima na putu do škole i  u školi. 

Učenici za pružanje vršnjačke potpore pokupit će te papiriće i  zalijepiti ih na zid tako da poruke 

ostanu anonimne. Zatim će oni ili član učiteljskoga vijeća / pedagoške službe naizmjence pročitati te 

probleme i s učenicima raspraviti kako bi se mogli riješiti.

  Moja savršena škola: Učenici će dobiti list papira podijeljen u tri stupca. U desni stupac moraju 

upisati kakva je njihova škola danas, a u  lijevi kako bi po njima izgledala idealna škola. U srednji 

stupac moraju upisati ideje kako postići da njihova škola postane idealna škola.

  Učenički dnevnik: Dajte dvama učenicima iz svake dobne skupine dnevnik. Zamolite ih da bilježe 

svoja opažanja o tome što se događa među njihovim vršnjacima (pozitivno i negativno) toga tjedna. 

Pazite da ne imenuju učenike te da dnevnike predaju učitelju voditelju skupine za vršnjačku potporu.  

Sjajne ideje za učitelja voditelja skupine za vršnjačku potporu  

  Učitelj voditelj skupine za vršnjačku potporu razgovarat će s djelatnicima škole o tome što smatraju 

glavnim problemima među učenicima u  svezi s  vršnjačkim nasiljem, ponašanjem, prijateljstvima 

i sigurnošću. 

Sjajne ideje za roditelje/skrbnike

  Učenici za pružanje vršnjačke potpore održat će fokus-grupu s roditeljima da bi doznali više o njihovim 

iskustvima sa školom. 

 Poveznice na druge materijale i izvore
     ENABLE-ov list s višemodalnim aktivnostima

Komplet od 10 jednosatnih sastanaka za  izgradnju 

vršnjačke potpore tijekom inicijalnoga jednodnev-

nog treninga te nastavka razvoja vještina i  znanja 

koja su potrebna učenicima za  tu ulogu. Sastanke 

treba provoditi voditelj vršnjačke potpore.
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Treći sastanak (2. dio)

Pružamo učinkovita rješenja za probleme učenika
  Predviđeno vrijeme: jedan sat s predloženim dodatnim aktivnostima.

Pregled sastanka

Ovo je sastanak u dva dijela. Prvi dio obuhvaća planiranje i izvođenje aktivnosti u školi koje će učenicima 

za pružanje vršnjačke potpore pomoći da shvate kako učenici doživljavaju školu kad je riječ o prijateljstvu, 

sigurnosti, ponašanju i vršnjačkome nasilju. U drugome dijelu sastanka učenici za pružanje vršnjačke 

potpore analizirat će rezultate svoga istraživanja, istaknuti glavne probleme u školi i planirati aktivnosti 

za njihovo ispravljanje.  

Ciljevi sastanka
➜ Razumjeti način na koji se razvrstavaju i koriste podatcima koje su prikupili.

➜ Bolje razumjeti kako učenici doživljavaju školu.

➜ Odrediti ključne probleme koji postoje među učenicima, uključujući probleme po određenim dobnim 

skupinama.

➜ Sastaviti plan djelovanja za ispravljanje problema.

Materijali i priprema
➜ Olovke i papir za prezentacijsku ploču za sve učenike za pružanje vršnjačke potpore.

➜ Donesite sve rezultate/podatke prikupljene istraživanjem učenika za pružanje vršnjačke 

potpore na sastanak.

Uvod (5 minuta)
Predstavite sastanak i objasnite njegove ciljeve. 

Prva aktivnost (30 minuta) Kako je biti učenikom u ovoj školi?
  Učenici za pružanje vršnjačke potpore dobit će listove papira za prezentacijsku ploču, uključujući jedan za 

svaku dobnu skupinu u školi, jedan za djelatnike škole i jedan za roditelje/skrbnike.

  Učenici razgovaraju o rezultatima do kojih su došli tijekom protekloga tjedna i pregledavaju sve podatke 

koje su prikupili, npr. upitnike.

  Na temelju rezultata i razgovora na svaki list papira zapisuju ključne probleme svake dobne skupine, 

roditelja/skrbnika i djelatnika škole. 

  Koristeći se tim popisom, odredit će prioritetne probleme na koje se žele usredotočiti i spontano iznijeti 

ideje o aktivnostima koje mogu provesti u školi za smanjenje problema.  

Druga aktivnost (20 minuta) Planiranje 
  Učenici za pružanje vršnjačke potpore izradit će vremenski plan aktivnosti/tema na koje se žele usredotočiti 

svaki mjesec. Član pedagoške službe / učiteljskoga vijeća treba voditi računa da se taj vremenski plan 

poklapa s temom njihova tjednog sastanka. 

ciljna skupina: odrasli
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Treći sastanak (2. dio)

 Sjajne ideje za učenike za pružanje vršnjačke potpore 

  Izvjesite vremenski plan aktivnosti u školi tako da učenici mogu vidjeti na čemu ćete raditi te da vam 

mogu pomoći ako ih zanima određena aktivnost/tema. 

  Ako ste u sklopu istraživanja prikupili ključne statističke podatke, možete provesti aktivnost 

uparivanja statističkih podataka i odgovarajućih izjava kao načina osvješćivanja vršnjačkoga nasilja 

i obavješćivanja učenika o rezultatima istraživanja. Podijelite učenicima listiće papira sa statističkim 

podatcima i list papira sa svim odgovarajućim izjavama. Zatražite ih da pokušaju pogoditi koji 

statistički podatak odgovara kojoj izjavi. To možete učiniti i s velikim skupinama učenika tako da 

podižu ruku ili glasuju elektronički.  

 Sjajne ideje za učitelja voditelja skupine za vršnjačku potporu  

  Učitelj voditelj skupine za vršnjačku potporu razgovarat će s djelatnicima škole o tome što smatraju 

glavnim problemima među učenicima u svezi s vršnjačkim nasiljem, ponašanjem i prijateljstvima.

  Podijelite rezultate istraživanja učenika za pružanje vršnjačke potpore na sastanku učiteljskoga vijeća. 

Na temelju istaknutih ključnih problema odredite područja u kojima bi po vašemu mišljenju učenicima 

i djelatnicima koristilo dodatno obrazovanje/pouka. 

 Poveznice na druge materijale i izvore
 ENABLE-ov list s višemodalnim aktivnostima

Komplet od 10 jednosatnih sastanaka za  izgradnju 

vršnjačke potpore tijekom inicijalnoga jednodnev-

nog treninga te nastavka razvoja vještina i  znanja 

koja su potrebna učenicima za  tu ulogu. Sastanke 

treba provoditi voditelj vršnjačke potpore.
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Promičemo kulturu prodruštvenoga ponašanja
Predviđeno vrijeme: jedan sat s predloženim popratnim aktivnostima.

Pregled sastanka

Učenici za pružanje vršnjačke potpore proučit će načine na koje škola učenicima daje do znanja kakvo 

se ponašanje od njih očekuje te kako potiče pozitivno ponašanje. Osmislit će aktivnost za cijelu školu 

koja promiče i potiče kulturu ljubaznosti. 

Ciljevi sastanka
➜ Učenici za pružanje vršnjačke potpore proučit će pravila u svezi s vršnjačkim nasiljem i ponašanjem da bi 

provjerili jesu li prilagođena učenicima, zanimljiva i dostupna svima.

➜ Učenici će istaknuti dobre strane i kvalitete drugih učenika.

➜ Učenici će prepoznati važnost uzajamne ljubaznosti. 

➜ Učenici za pružanje vršnjačke potpore zajedno s učiteljem voditeljem skupine za vršnjačku potporu 

planirat će kampanju na razini cijele škole za promicanje pozitivnoga ponašanja. 

Materijali i priprema
➜ Učitelju voditelju potrebno je sljedeće: omotnica za svakoga učenika za pružanje 

vršnjačke potpore i list papira.

➜ Primjerci pravila ili dokumenti u kojima se govori o vršnjačkome nasilju i ponašanju. 

Uvod (5 minuta)
Predstavite sastanak i objasnite njegove ciljeve.

Prva aktivnost (15 minuta) Pohvale
  Zamolite učenike za pružanje vršnjačke potpore da stanu ukrug i svakomu dajte omotnicu i dva lista 

papira.

  Recite im da otrgnu list papira i napišu pohvalu te ju stave u omotnicu osobi koja im stoji zdesna, 

a potom to isto učine za osobu slijeva, nasuprot i još jednu osobu iz kruga.

  Dajte im minutu da pročitaju dobivene pohvale i pitajte ih kako su se osjećali kad su dobili pohvale. 

Pitajte ih misle li da bi škola bila bolja kad bi se ljudi svaki dan tako ponašali jedni prema drugima.

Druga aktivnost (20 minuta) Promicanje pozitivnoga ponašanja u školi
  Razgovarajte s učenicima o tome što misle kako škola promiče ponašanje koje se očekuje od njih te 

kako bi se to moglo poboljšati. 

  Pokažite im pravila ili dokumente u svezi s vršnjačkim nasiljem i ponašanjem. Zamolite ih da ih prouče 

i daju prijedloge za poboljšanje.

  Zamolite ih da osmisle ideje kako bi se ta pravila i dokumenti mogli prenijeti drugim učenicima u školi. 

Pritom vam može pomoći odjeljak sa sjajnim idejama.

Treća aktivnost (20 minuta) Planiranje kampanje poštovanja
  Osmislite kampanju na razini cijele škole koja potiče učenike da budu ljubazni jedni prema drugima 

i međusobno se poštuju te omogućuje da se učenicima prenese kakvo se ponašanje očekuje od njih. 

Primjere potražite u odjeljku Sjajne ideje.

ciljna skupina: odrasli
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Četvrti sastanak

 Sjajne ideje za učenike za pružanje vršnjačke potpore 

  Sastavite prisegu za cijelu školu u kojoj se navodi kako bi se učenici trebali ponašati u školi. Zatražite 

od svakoga razreda ili dobne skupine da sastavi jedan redak prisege. Učenici za pružanje vršnjačke 

potpore trebaju odabrati retke za koje smatraju da bi trebali biti uključeni u prisegu. Kad prisega bude 

sastavljena, zatražite da ju potpišu svi učenici, roditelji/skrbnici i djelatnici škole.

  Organizirajte natjecanje na  razini cijele škole za  osmišljavanje kreativnih načina za  prikaz prisege 

na vidnome mjestu u školi, npr. u obliku videozapisa, čuvara zaslona, plakata, pjesme.

  Stavite primjerak prisege za cijelu školu na školsku portu da bi ljudi bolje razumjeli kulturu i temeljne 

vrijednosti škole.

  Organizirajte aktivnost prekoračenja crte kako biste omogućili učenicima da shvate kakvo se 

ponašanje smatra prihvatljivim, a kakvo neprihvatljivim. Povucite dugu crtu na podu. Pročitajte različite 

izjave koje učenici govore jedni drugima i zatražite učenike da odluče je li takvo ponašanje prihvatljivo 

(neka stanu s lijeve strane crte), neprihvatljivo za neke (neka stanu na crtu) ili nije prihvatljivo (neka 

stanu desno od crte).

  Svaki tjedan učenici za pružanje vršnjačke potpore bilježe imena učenika koje su vidjeli da se ljubazno 

ponašaju prema drugima. Na kraju tjedna ti će učenici dobiti nagradu prijateljstva ili će biti nagrađeni 

na neki drugi način.

  Održite tjedan dobrih djela Proslijedi dalje. To znači da učenici, djelatnici škole i  roditelji/skrbnici 

svojevoljno učine dobro djelo nekoj osobi i zapišu to na papir. Ako je nekomu učinjeno dobro djelo, 

ta osoba mora učiniti dobro djelo dvjema drugim osobama. Na kraju tjedna prikupite sve papire sa 

zabilježenim dobrim djelima i  izradite plakat dobrih djela. Možete nagraditi razred koji ima najviše 

svojevoljnih dobrih djela.  

 Sjajne ideje za učitelja voditelja skupine za vršnjačku potporu  

  Ako se neki učenik ne ponaša primjereno, pozovite se na prisegu i podsjetite ga što je potpisao. 

  Potaknite sve članove učiteljskoga vijeća da potpišu prisegu.  

 Sjajne ideje za roditelje/skrbnike

  Pošaljite prisegu roditeljima/skrbnicima da ju i oni potpišu.

  Potaknite roditelje/skrbnike da se uključe u tjedan dobrih djela Proslijedi dalje. Njihovo dobro djelo 

mogao bi biti doprinos školi u bilo kojemu obliku.

 

 Poveznice na druge materijale i izvore
   Materijal za kampanju ENABLE: odjeljak – Slavimo različitost

   Greater Good Project, Sveučilište u Berkeleyju: 

   Poticanje dobročinstva u djece, 53. i 54. str.

   Proslijedi dalje: http://payitforwardday.com/

Komplet od 10 jednosatnih sastanaka za  izgradnju 

vršnjačke potpore tijekom inicijalnoga jednodnev-

nog treninga te nastavka razvoja vještina i  znanja 

koja su potrebna učenicima za  tu ulogu. Sastanke 

treba provoditi voditelj vršnjačke potpore.
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Potičemo učenike da istupe
Predviđeno vrijeme: jedan sat s predloženim popratnim aktivnostima.

Pregled sastanka

Učenici za pružanje vršnjačke potpore razmotrit će kako mogu poboljšati postojeće načine prijavljivanja 

vršnjačkoga nasilja i potaknuti učenike da se njima koriste ako trebaju razgovarati s nekim.  

Ciljevi sastanka
➜ Defi nirati s kime učenici za pružanje vršnjačke potpore mogu razgovarati u školi i izvan nje ako imaju problem.

➜ Shvatiti čimbenike koji mogu spriječiti učenika da prijavi vršnjačko nasilje.

➜ Proučiti postojeće načine prijavljivanja vršnjačkoga nasilja u školi i sastaviti popis ideja za poboljšanje.

➜ Planirati aktivnosti koje će provoditi učenici za pružanje vršnjačke potpore kako bi učenicima približili 

načine prijavljivanja i potaknuli ih da istupe.

Materijali i priprema
➜ Olovke i papir za sve učenike za pružanje vršnjačke potpore.

➜ Pojedinosti o školskome sustavu prijavljivanja. 

Uvod (5 minuta)
Predstavite sastanak i objasnite njegove ciljeve.

Prva aktivnost (15 minuta) Mreže potpore
  Recite učenicima da na listu papira nacrtaju obris svoje šake.

  Učenici će potom na prstima ruke napisati imena triju osoba iz škole te dviju izvan škole s kojima mogu 

razgovarati ako imaju problem. 

  Objasnite im da je to njihova mreža potpore. 

  Recite im da ponove istu aktivnost, ali da se stave u položaj učenika koji je izložen vršnjačkomu nasilju te 

da razmisle o mrežama potpore koje im se nude u školi.

  Pitajte učenike koliko im je svaka aktivnost bila jednostavna i povedite raspravu o tome može li se nešto 

dodatno učiniti da bi se učenicima približile osobe iz škole s kojima mogu razgovarati.

Druga aktivnost (20 minuta) Prijavljivanje je oblik pružanja potpore
  Podijelite učenike za pružanje vršnjačke potpore u skupine od troje učenika i svakoj skupini dajte list papira.

  Povucite okomitu i vodoravnu crtu na papiru tako da ga podijelite na četiri dijela.

  Recite učenicima za pružanje vršnjačke potpore da se stave u položaj osobe koja je izložena vršnjačkomu 

nasilju te da u gornji lijevi kvadrant napišu sve razloge koji bi ih mogli spriječiti da to nekomu prijave.

  Podsjetite ih tko je promatrač.

  Učenici ponavljaju istu aktivnost, ali se stavljaju u položaj promatrača i u donjemu lijevom kvadrantu 

navode sve razloge koji bi ih mogli spriječiti da prijave vršnjačko nasilje.

  Svaka će skupina iznijeti svoja razmišljanja.

  Zamolite učenike da u gornjemu i donjemu desnom kvadrantu navedu sve spontane ideje u svezi s tim 

kako potaknuti učenike i promatrače da prijave vršnjačko nasilje.

ciljna skupina: odrasli
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 Treća aktivnost (20 minuta) Planiranje
  S pomoću odjeljka Sjajne ideje učenici za pružanje vršnjačke potpore trebaju planirati aktivnosti na 

razini škole za poticanje učenika da istupe i međusobno si pruže potporu.

 Sjajne ideje za učenike za pružanje vršnjačke potpore 

  Istražite koje su poznate osobe bile izložene vršnjačkomu nasilju putem interneta i izvan njega i koje 

su progovorile o svome iskustvu. Podijelite njihove priče na zajedničkome sastanku ili na školskome 

panou da biste potaknuli i nadahnuli učenike da progovore o vršnjačkome nasilju. 

  Ponovite učenicima različite načine na koje mogu prijaviti vršnjačko nasilje u školi, uključujući sve 

nove mjere koje su uveli učenici za pružanje vršnjačke potpore. 

  Posjetite različite razrede i zatražite da naprave vježbu s mrežom potpore na šaci.

  Organizirajte sastanak na razini cijele škole o tome što učenici mogu učiniti ako su zabrinuti da je 

njihov prijatelj izložen vršnjačkomu nasilju ili da ima problem.

  Pokrenite kampanju o tome što znači biti dobar prijatelj u kojoj ćete istaknuti važnost međusobne 

potpore. 

  Podijelite novim učenicima kartice na kojima su navedena imena učenika za pružanje vršnjačke 

potpore, načini na koje im oni mogu pomoći te s kim mogu razgovarati u školi i izvan nje ako imaju 

problem. 

 Sjajne ideje za učitelja voditelja skupine za vršnjačku potporu  

  Održite sastanak s ostalim članovima učiteljskoga vijeća kako biste bili sigurni da će se tijekom prijave 

vršnjačkoga nasilja u školi primjenjivati dosljedan pristup te da biste naglasili važnost rješavanja 

svakoga prijavljenog slučaja. Članovi bi mogli biti upoznati sa scenarijima različitih situacija i načinima 

reagiranja na njih.

  Podijelite s članovima vijeća razloge za koje učenici za pružanje vršnjačke potpore misle da možda 

sprečavaju prijavljivanje vršnjačkoga nasilja i razgovarajte o tome na koje bi se načine učitelji mogli 

boriti protiv toga. 

 

 Poveznice na druge materijale i izvore
     Materijal za kampanju ENABLE

Komplet od 10 jednosatnih sastanaka za  izgradnju 

vršnjačke potpore tijekom inicijalnoga jednodnev-

nog treninga te nastavka razvoja vještina i  znanja 

koja su potrebna učenicima za  tu ulogu. Sastanke 

treba provoditi voditelj vršnjačke potpore.
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Šesti sastanak 

Pružamo učinkovitu potporu ranjivim učenicima
Predviđeno vrijeme: jedan sat s predloženim popratnim aktivnostima.

Pregled sastanka

Učenici za pružanje vršnjačke potpore primjenjuju igru uloga za pokretanje rasprave o tome što učiniti 

ako i kada im neki učenik prijavi vršnjačko nasilje. Raspravljat će o najboljim reakcijama, problemima 

s povjerljivošću, govoru tijela i postupku prijavljivanja. 

Ciljevi sastanka
➜ Raspraviti vrste problema koje bi učenici mogli prijaviti učeniku za pružanje vršnjačke potpore. 

➜ Učenici za pružanje vršnjačke potpore spoznat će koja bi reakcija bila učinkovita i odgovarajuća 

za određene vrste problema koje im učenici mogu prijaviti.

➜ Izrada dijagrama tijeka / misaonoga procesa koji će učenicima za pružanje vršnjačke potpore pomoći da 

odrede kada i na koji način trebaju prijavu učenika proslijediti članu učiteljskoga vijeća / pedagoškoj službi 

i koji je postupak za to.

Materijali i priprema
➜ Učitelj voditelj skupine za vršnjačku potporu pripremit će tri scenarija koja uključuju prijavljivanje različitih 

vrsta informacija učenicima za pružanje vršnjačke potpore. Scenariji moraju uključivati sljedeće:

   učenika koji prijavljuje manji problem koji ne sadržava povjerljive informacije i koji mogu riješiti učenici 

za pružanje vršnjačke potpore bez odrasle osobe

   učenika koji prijavljuje problem u kojemu se otkrivaju neke povjerljive informacije, ali kojemu još uvijek 

mogu pomoći i učenik za pružanje vršnjačke potpore i djelatnik škole

   učenika koji prijavljuje visokorizičan problem koji uključuje otkrivanje iznimno povjerljivih informacija, 

a koje bi, ako se ne proslijede, mogle ugroziti sigurnost toga učenika i sigurnost drugih.

   Defi nicija: Povjerljive informacije – osobni podatci koji su privatni i osjetljivi i mogu prouzročiti stres ili 

naškoditi pojedincu ako se podijele s javnošću.  

Uvod (5 minuta)
➜ Predstavite sastanak i objasnite njegove ciljeve.

➜ Objasnite učenicima za pružanje vršnjačke potpore što su povjerljive informacije. 

Prva aktivnost (5 minuta) 
Prijavljivanje učenicima za pružanje vršnjačke potpore
  Ne navodeći imena, učenici razgovaraju o tome je li im tko pristupio i spomenuo bilo kakav slučaj 

vršnjačkoga nasilja.

Druga aktivnost (35 minuta) Učinkovito pružanje potpore učenicima
  Odaberite šest učenika koji su voljni sudjelovati u igranju uloga. 

    Podijelite skupinu od šest učenika na dvije skupine od troje učenika – skupinu A i skupinu B. Dajte 

svakomu učeniku iz skupine A jedan od scenarija i recite im da ih ne smiju pokazati drugima. 

  Pojasnite da će učenici iz skupine A  igrati ulogu učenika koji je izložen vršnjačkomu nasilju i  koji 

to prijavljuje, a učenici iz skupine B ulogu učenika za pružanje vršnjačke potpore kojemu učenik iz 

skupine A prijavljuje vršnjačko nasilje. Uparite svakoga učenika iz skupine A s učenikom iz skupine B.

ciljna skupina: odrasli



2 | ŠESTI SASTANAK  Pružamo učinkovitu potporu ranjivim učenicima

Šesti sastanak

  Objasnite učenicima da će nastupati u paru te da će učenik iz skupine A odigrati svoju ulogu prema 

scenariju, a potom će učenik iz skupine B reagirati na scenarij na način koji smatra najučinkovitijim. 

  Recite učenicima iz skupine B da tijekom reagiranja moraju uzeti u obzir sljedeće:

   koja će biti njihova prva reakcija

   uključuje li scenarij informacije koje je potrebno proslijediti mjerodavnoj službi i na koji bi način to učinili

   govor tijela kojim se trebaju koristiti, npr. gledanje u oči, otvoreni govor tijela, uključenost.

  Zamolite učeničke parove da odigraju svoje uloge i nakon svakoga para raspravite što je bilo dobro 

u  reakciji učenika iz skupine B, a  što bi se moglo promijeniti/poboljšati koristeći se prethodno 

navedenim uputama. Pazite da potičete pozitivne, a ne negativne prijedloge za učenike iz skupine B. 

  Do kraja sastanka svim učenicima mora biti jasno kako izgleda učinkovita reakcija te kada i na koji 

način moraju proslijediti prijavu mjerodavnoj službi. 

 Treća aktivnost (10 minuta) 
  Ako na kraju ostane vremena, zamolite učenike za pružanje vršnjačke potpore da sastave popis 

čimbenika o kojima moraju razmisliti kad im učenik prijavi vršnjačko nasilje, a koji će im pomoći da 

odaberu najbolju reakciju. 

 Sjajne ideje za učenike za pružanje vršnjačke potpore 

  Pogledajte neke od problema koje su učenici naveli na trećemu sastanku. Uključite neke probleme 

i savjete koje su naveli učenici za pružanje vršnjačke potpore u školske novine, objavite na panou, 

na školskim mrežnim stranicama ili na profi lu škole na društvenoj mreži. 

  Sastavite popis uvoda u razgovor kojima bi se učenici za pružanje vršnjačke potpore i drugi učenici 

u školi mogli koristiti za pristup nekomu tko izgleda usamljeno. 

  Osmislite letak za učenike i  roditelje/skrbnike s  informacijama o  tome kako učenici mogu prijaviti 

vršnjačko nasilje. 

 Sjajne ideje za učitelja voditelja skupine za vršnjačku potporu  

  Da biste bili sigurni da će djelatnici škole učinkovito reagirati na učeničku prijavu vršnjačkoga nasilja, 

zamolite skupinu učenika da sastave popis učinkovitih/neučinkovitih reakcija djelatnika na učeničku 

prijavu vršnjačkoga nasilja, npr. primjer učinkovite reakcije može biti: Saslušali su me i vjerovali mi., 

Istražili su prijavljeni slučaj., Nastavili su provjeravati jesam li dobro. Zalijepite to u zbornici i razgovarajte 

s djelatnicima o tome kako biste dodatno utvrdili što je učinkovita i odgovarajuća reakcija te kako se 

te reakcije uklapaju u temeljne vrijednosti škole.  

 Poveznice na druge materijale i izvore
 Izvršni sažetak projekta ENABLE

 Nastavna jedinica ENABLE SEL:  4. nastavna jedinica – Čitanje emocija 

 u društvenim situacijama

 Materijal za kampanju: Materijali za učeničku kampanju Nagrade „Diana“ 

 Greater Good Project, Sveučilište u Berkeleyju: Aktivno slušanje i govor tijela, 23–24 str.

Komplet od 10 jednosatnih sastanaka za  izgradnju 

vršnjačke potpore tijekom inicijalnoga jednodnev-

nog treninga te nastavka razvoja vještina i  znanja 

koja su potrebna učenicima za  tu ulogu. Sastanke 

treba provoditi voditelj vršnjačke potpore.
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Suradnici Su ad
      u učenju 

ucitelji.hr 

Sedmi sastanak

Mi slavimo individualnost 
Predviđeno vrijeme: jedan sat s predloženim popratnim aktivnostima.

Pregled sastanka

Učenici za pružanje vršnjačke potpore stavit će se u kožu žrtve vršnjačkoga nasilja kako bi ispitali učinak 

koji vršnjačko nasilje može imati na osobu, a i koje posljedice može imati na njezine osjećaje. Raspravljat 

će o vrstama potpore koju mogu pružiti tim učenicima, uključujući i izradu popisa ideja za aktivnosti koje 

mogu provoditi zajedno s njima da bi suzbili/umanjili učinak vršnjačkoga nasilja i potaknuli pojedince da 

se ponose onim što jesu. 

Ciljevi sastanka
➜ Učenici za pružanje vršnjačke potpore prepoznat će suosjećajnost s osobama koje su bile ili jesu žrtve 

vršnjačkoga nasilja. 

➜ Sastaviti popis učinaka koje vršnjačko nasilje može imati na osobu kako bi se učenicima pomoglo u 

razumijevanju načina na koji mogu učinkovito pružati potporu učenicima koji su bili žrtve vršnjačkoga 

nasilja.

➜ Prepoznati učinke i osjećaje kao rezultate vršnjačkoga nasilja u čijemu suzbijanju mogu pomoći učenici za 

pružanje vršnjačke potpore. 

➜ Sastaviti popis aktivnosti koje učenici za pružanje vršnjačke potpore mogu provoditi zajedno s učenicima 

koji su žrtve ili počinitelji vršnjačkoga nasilja da bi im se pružila potpora, umanjio učinak vršnjačkoga 

nasilja i potaknulo da se ponose onim što jesu.

Materijali i priprema
➜ Blok samoljepljivih papirića, olovke i papir. 

Uvod (5 minuta)
Predstavite sastanak i objasnite njegove ciljeve.

Prva aktivnost (15 minuta) Učinak vršnjačkoga nasilja
  Zamolite jednoga učenika dobrovoljca da iziđe naprijed kako biste na njega zalijepili papiriće na koji-

ma će biti navedeni učinci vršnjačkoga nasilja.

  Podijelite svakomu učeniku dva samoljepljiva papirića i olovku.

  Podijelite skupinu napola i označite ih skupina A i skupina B. Skupini A recite da na samoljepljive 

papiriće moraju napisati koje posljedice vršnjačko nasilje ima, ali ne na osjećaje učenika, npr. učinak 

na njihov uspjeh u školi, pohađanje nastave, sumnje u sebe. Skupina B mora napisati koji učinak 

vršnjačko nasilje ima na osjećaje osobe, npr. uplašeni, usamljeni, izolirani.

  Od skupine A zahtijevajte da svoje samoljepljive papiriće zalijepe na lijevu stranu dobrovoljca, a da 

skupina B svoje lijepi na njegovu desnu stranu. 

  Pozovite skupinu da se okupi oko dobrovoljca i naglas čita što je napisano na samoljepljivim papiri-

ćima.

ciljna skupina: odrasli
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Sedmi sastanak

Druga aktivnost (20 minuta) Umanjivanje učinka vršnjačkoga nasilja
  Na stol pokraj dobrovoljca položite listove papira.

  Od učenika tražite da sa samoljepljivih papirića odaberu sve učinke vršnjačkoga nasilja, uključujući i 

učinke na osjećaje, za koje smatraju da bi mogli pomoći drugim učenicima da se nose s njima, npr. 

usamljenost, niska razina samopoštovanja. Svaki od njih zalijepite na jedan od listova papira na stolu 

tako da se na svakome listu papira nađe po jedan samoljepljivi papirić.

  Ponovno podijelite učenike na dvije skupine i podijelite im listove papira. U svojim će skupinama navesti 

aktivnosti koje bi mogli provoditi s učenikom koji je žrtva vršnjačkoga nasilja kako bi pomogli u suzbijanju/

umanjivanju učinka vršnjačkoga nasilja. Predložite neke od primjera iz odlomka Sjajne ideje.

 Sjajne ideje za učenike za pružanje vršnjačke potpore 

  Uvedite mentorski program i sastajte se jedanput tjedno s učenikom koji je žrtva vršnjačkoga nasilja 

i motrite ga u školi.

  Od učenika zatražite da ocrtaju svoje tijelo na tlu. Neka s vanjske strane obrisa navedu tri odlike 

kojima se ponose, tri vještine koje imaju, tri aktivnosti koje ih čine sretnima i tri pojedinosti koje im se 

sviđaju povezane s njihovim izgledom. 

  Učenici za pružanje vršnjačke potpore mogu dogovoriti tajni signal sa svakim učenikom koji ima 

problema s nasiljem u školi i tako doznati je li taj dan dobro ili ima potrebu za razgovorom. To može 

biti nešto neprimjetno, kao što je palac gore ili palac dolje.

  Koristeći se slikama i riječima izrezanima iz časopisa, zatražite od učenika žrtava da izrade kolaž 

vlastitih osobina koje ih čine posebnima i jedinstvenima. Učenici za pružanje vršnjačke potpore mogu 

dati i svoj doprinos kako bi pomogli u podizanju učenikova samopouzdanja. 

  Svakomu učeniku dajte jedan list papira podijeljen na četiri dijela. U gornjemu lijevom kvadrantu neka 

napišu sve aktivnosti u školi koje ne vole. U donjemu lijevom kvadrantu neka napišu kako se osjećaju 

zbog tih aktivnosti. U gornjemu desnom kvadrantu neka napišu sve aktivnosti koje vole. U donjemu 

desnom kvadrantu neka napišu kako se osjećaju zbog tih aktivnosti. Zatražite od učenika da aktivnosti 

koje ih čine sretnima povežu s negativnim emocijama koje osjećaju na lijevoj strani lista papira. 

  Pokrenite klub koji će djelovati za vrijeme velikoga odmora / nakon nastave za sve učenike, a koji 

će provoditi različite aktivnosti. Pobrinite se da ondje bude nekoliko učenika za pružanje vršnjačke 

potpore i član učiteljskoga vijeća. To će učenicima koji se osjećaju usamljenima pružiti prigodu da 

upoznaju nove ljude i razgovaraju s učenicima za pružanje vršnjačke potpore ako im je to potrebno. 

  Pitajte učenike kojim se tehnikama ili aktivnostima koriste kako bi poboljšali svoje raspoloženje kad se 

osjećaju potišteno, npr. slušanje glazbe, bavljenje sportom, razgovor s prijateljem ili članom obitelji. 

Osmislite prezentaciju tih tehnika u školi.

 Poveznice na druge materijale i izvore
 Nastavna jedinica ENABLE SEL: 6. nastavna jedinica 

 – Kako upravljati svojim emocijama

  Materijal ENABLE kampanje: odjeljak – Slavljenje razlika

  Greater Good Project, Berkeley University: Najbolja moguća budućnost, 

 35-36 str.; Podijeljeni identitet, 104-105 str.

Komplet od 10 jednosatnih sastanaka za  izgradnju 

vršnjačke potpore tijekom inicijalnoga jednodnev-

nog treninga te nastavka razvoja vještina i  znanja 

koja su potrebna učenicima za  tu ulogu. Sastanke 

treba provoditi voditelj vršnjačke potpore.
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Osmi sastanak
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Mi se brinemo jedni o drugima
Predviđeno vrijeme: jedan sat s predloženim popratnim aktivnostima.

Pregled sastanka

Učenici za pružanje vršnjačke potpore koristit će se scenarijima grupnoga vršnjačkog nasilja kako bi 

istražili kad je primjereno umiješati se u situaciju, a kada to nije. Sastavit će popis čimbenika koje moraju 

uzeti u obzir pri donošenju odluke hoće li se umiješati. Učenici za pružanje vršnjačke potpore također 

će sastaviti i popis izravnih i neizravnih djelovanja koje oni i ostali učenici mogu činiti u školi kako bi bili 

aktivni protivnici, a ne pasivni promatrači vršnjačkoga nasilja.  

Ciljevi sastanka
➜ Razgovarati o različitim scenarijima grupnoga vršnjačkog nasilja koji postoje.

➜ Ispitati i shvatiti kada je primjereno da se učenik za pružanje vršnjačke potpore umiješa u situaciju nasilja i 

prepoznati neke od popratnih pojava izravnoga upletanja.

➜ Prepoznati izravne i neizravne radnje koje se mogu primijeniti kako bi se pružila potpora učenicima u školi. 

➜ Sastaviti popis čimbenika koji će pomoći ispitati je li primjereno umiješati se u situaciju grupnoga 

vršnjačkog nasilja. 

➜ Razvijati sposobnost prepoznavanja osjećaja različitih osoba uključenih u grupno vršnjačko nasilje.

Materijali i priprema
➜ Na temelju istraživanja koje su proveli učenici za pružanje vršnjačke potpore sastaviti dva 

moguća scenarija grupnoga vršnjačkog nasilja s kojima bi se učenici za pružanje vršnjačke 

potpore mogli susresti u školi. Neka prvi scenarij bude scenarij primjeren za upletanje 

učenika za pružanje vršnjačke potpore, npr. kad su svjedoci da skupina nekoga izostavlja, 

a drugi scenarij neka bude scenarij u kojemu se od učenika za pružanje vršnjačke potpore 

očekuje da pozove mjerodavnu/dežurnu osobu, npr. kad se radi o fi zičkome vršnjačkom 

nasilju. Na internetu se mogu pronaći videozapisi koji prikazuju te scenarije. 

➜ Na ovaj se sastanak može pozvati voditelja školske scenske skupine kako bi poučio ili 

vodio dio sastanka.  

 I.  Definicija zamrznutoga kadra – učenici svojim tijelima dočaravaju nijemu i zamrznutu 

sliku koja prikazuje određeni scenarij.

 II.  Definicija pasivnoga promatrača – netko tko je svjedok ili je čuo za vršnjačko nasilje, 

ali ne pomaže žrtvi ni na koji način.

 III.  Definicija aktivnoga protivnika – netko tko je svjedok ili je čuo za vršnjačko nasilje i tko 

pomaže žrtvi poduzimanjem izravnih ili neizravnih radnji.  

Uvod (5 minuta)
 Predstavite sastanak i objasnite njegove ciljeve.  

Prva aktivnost (55 minuta) Zamrznuti kadrovi
  Zatražite od učenika da se dobrovoljno jave za zamrznuti kadar, ovisno o tomu koliko likova ima u 

pripremljenim scenarijima. 

  Učenicima dobrovoljcima odredite uloge iz jednoga od dvaju scenarija. 

  Objasnite im što su to izravne i neizravne radnje.

ciljna skupina: odrasli
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Osmi sastanak

  Pročitajte naglas svaki scenarija jedan za drugim. Nakon što pročitate scenarij, zatražite od učenika 

da kreiraju zamrznuti kadar koji predstavlja scenarij. 

  Hodajte među učenicima i tražite od njih da opišu kako bi se njihov lik mogao osjećati u tome scenariju.

  Od ostalih učenika za pružanje vršnjačke potpore koji nisu uključeni u aktivnost zamrznutoga 

kadra zatražite da zakorače u zamrznuti kadar i razgovaraju o izravnim i neizravnim radnjama koje 

bi poduzeli radi poboljšanja situacije. Potaknite ih na promišljanje o nekim opasnostima/izazovima 

prouzročenima zbog upletanja. 

  Na temelju razgovora sastavite popis situacija koje jesu odnosno nisu primjerene za upletanje učenika 

za pružanje vršnjačke potpore i što sve trebaju uzeti u obzir prije nego što se umiješaju. 

  Sastavite popis izravnih i neizravnih radnji koje učenici za pružanje vršnjačke potpore i ostali učenici 

mogu poduzeti ako vide situacije nasilja u školi. Kao pomoć u ovoj aktivnosti neka vam posluži 

odlomak Sjajne ideje.

 Sjajne ideje za učenike za pružanje vršnjačke potpore 

 Izravne radnje za aktivnog protivnika vršnjačkoga nasilja

  Pokušajte olakšati situaciju pozitivnim govorom ili humorom. 

  Razgovarajte s učenikom nasilnikom. Pomozite mu da shvati kako se zbog njegova ponašanja može 

osjećati učenik žrtva. Ne činite to ako mislite da biste zbog toga mogli biti povrijeđeni. 

 Neizravne radnje za aktivnog protivnika vršnjačkoga nasilja 

  Ponudite prijateljstvo. Učeniku žrtvi dajte do znanja da razumijete kroz što prolazi. To može biti 

jednostavno postavljanje pitanja je li dobro i davanje do znanja da ste vi tu za razgovor. 

  Uvijek prijavite svako vršnjačko nasilje, bilo na internetu bilo u stvarnome životu, učeniku za pružanje 

vršnjačke potpore ili članu učiteljskoga vijeća, uzimajući u obzir korake iz šestoga sastanka. 

  Sprijateljite se sa učenikom žrtvom. Ako vam se čini usamljenim, zamolite ga da sjedne / igra se s vama. 

Manja je vjerojatnost da će cilj vršnjačkoga nasilja biti učenici koji su u skupini ili s još jednom osobom.

  Ne pridružujte se vršnjačkomu nasilju. Čak i ako samo pasivno promatrate, gledate ili se smijete, time 

još uvijek potičete vršnjačko nasilje i predstavljate publiku za nasilnika.

  Poštujte različitosti drugih. Ne sudite o nekomu samo zato što on izgleda drukčije ili ga zanimaju 

druge stvari. 

  Razmislite o tomu kako biste se vi osjećali da ste žrtva i kako biste voljeli da postupaju s vama. 

  Potaknite svoje prijatelje i ostale koji promatraju da odu. Ako nasilnik nema publike, manja je 

vjerojatnost da će vršiti nasilje.

  Shvatite i nasilnike jer je i njima često potrebna potpora. Doznajte razloge zbog kojih netko vrši nasilje 

nad nekim i pomozite da ih pokuša riješiti. 

Podijelite te radnje s učenicima u školi da biste ih potaknuli da i oni budu aktivni protivnici vršnjačkoga nasilja.  

 Poveznice na druge materijale i izvore
     Nastavna jedinica ENABLE SEL: 7. nastavna jedinica – Sijanje sjemena

     Greater Good Project, Berkeley University: Osjećaj potpore, 60. i 61. str.

Komplet od 10 jednosatnih sastanaka za  izgradnju 

vršnjačke potpore tijekom inicijalnoga jednodnev-

nog treninga te nastavka razvoja vještina i  znanja 

koja su potrebna učenicima za  tu ulogu. Sastanke 

treba provoditi voditelj vršnjačke potpore.
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Mi smo aktivni protivnici, a ne pasivni 
promatrači vršnjačkoga nasilja

Predviđeno vrijeme: jedan sat s predloženim popratnim aktivnostima.

Pregled sastanka

Učenici za pružanje vršnjačke potpore analizirat će dobiveni scenarij o grupnome vršnjačkom nasilju. 

Prepoznat će različite uloge pasivnih promatrača i preispitati kako te uloge pridonose vršnjačkomu nasilju. 

S pomoću tih informacija isplanirat će kampanju na razini cijele škole koja će potaknuti školsku zajednicu 

da se usprotivi vršnjačkomu nasilju. 

Ciljevi sastanka
➜ Razumjeti dinamiku grupnoga vršnjačkog nasilja i prepoznati različite uloge pasivnih promatrača.

➜ Učenici za pružanje vršnjačke potpore prepoznat će važnost djelovanja na ponašanje pasivnih promatrača 

za smanjenje vršnjačkoga nasilja.  

➜ Isplanirati kampanju na razini škole koja će pomoći razumijevanju uloge pasivnih promatrača i aktivnih 

protivnika te istaknuti važnost protivljenja vršnjačkomu nasilju.  

Materijali i priprema
➜ Pripremiti scenarij s temom grupnoga vršnjačkog nasilja koji obuhvaća svaku od dolje navedenih uloga 

pasivnih promatrača.

➜ Osigurati papir i olovke za sve učenike za pružanje vršnjačke potpore. 

➜ Moguće je koristiti se videozapisom s interneta za upoznavanje scenarija.  

 Definicije uloga pasivnih promatrača:  

 branitelj – aktivno pruža potporu učenicima žrtvama i brani ih

 pomoćnik – pridružuje se učeniku nasilniku u nasilju nad žrtvom

 podržavatelj – podržava učenika nasilnika odobravajući mu govorom ili navijajući smijehom

 autsajder – netko tko ne reagira i ne upleće se u vršnjačko nasilje. 

Uvod (5 minuta) Predstavite sastanak i objasnite njegove ciljeve.

Prva aktivnost (35 minuta) Uloga pasivnoga promatrača
  Svakomu učeniku dajte list papira i olovku.

  Zatražite da svaki na svojemu papiru nacrta četiri stupca i u svaki stupac stavi jednu od uloga pasivnih 

promatrača: pomoćnik, podržavatelj, autsajder i branitelj. Neka u svaki stupac napiše gore navedene 

defi nicije. Provjerite razumiju li značenje svake uloge.

  Nakratko iznesite ideju o aktivnome protivniku i pasivnome promatraču. Učenici mogu zapisati defi nicije 

tih uloga na svojemu listu papira. 

  Najavite da ćete naglas pročitati scenarij s temom grupnoga vršnjačkog nasilja koji obuhvaća sve 

uloge zapisane na njihovim papirima. Učenici za pružanje vršnjačke potpore morat će zapisati ime lika 

iz scenarija koje odgovara jednoj od uloga i objasniti zbog čega su odabrali baš to ime, npr. osoba X 

podržavatelj je nasilja zato što je navijala za nasilnika i snimila videozapis koji je objavljen na društvenim 

mrežama.

ciljna skupina: odrasli
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  S učenicima razgovarajte o imenima koje su pridružili svakoj od uloga i razlozima odabira. 

  Potom bi učenici trebali označiti koje su osobe u tome scenariju bile pasivni promatrači, a koje aktivni 

protivnici. 

  Pitajte učenike što misle na koji bi način taj scenarij bio drukčiji da su se pomoćnik, podržavatelj i 

autsajder ponašali na drukčiji način. Misle li da bi nasilnik i dalje vršio vršnjačko nasilje nad žrtvom?

Druga aktivnost (20 minuta) 
Pretvaranje pasivnih promatrača u aktivne protivnike
  Učenici za pružanje vršnjačke potpore isplanirat će jednotjednu kampanju koja će educirati njihove 

vršnjake, roditelje/skrbnike i djelatnike škole o tome što je pasivni promatrač, a što aktivni protivnik. 

Istaknut će važnost uloge aktivnoga protivnika u vršnjačkome nasilju u cilju njegova smanjivanja te na 

koji način netko može od pasivnoga promatrača postati aktivni protivnik vršnjačkoga nasilja. Učenici 

za pružanje vršnjačke potpore razmotrit će neke od ideja opisanih u odjeljku Sjajne ideje. 

  Sjajne ideje za učenike za pružanje vršnjačke potpore 

  Služeći se popisom izravnih i neizravnih radnji koje su učenici za pružanje vršnjačke potpore sastavili 

na osmome sastanku, upoznajte zainteresirane i prezentirajte radnje koje učenici mogu poduzeti da 

bi postali aktivni protivnici vršnjačkomu nasilju, i na internetu i u stvarnome životu.

  Sastavite zavjet koji će učenici potpisati ako se posvete ulozi aktivnoga protivnika. To možete pre-

tvoriti u videozapis, izraditi pano za aktivne protivnike, ostaviti ga na porti kako bi ga mogli potpisati 

i roditelji/skrbnici i ostali posjetitelji.

  Zatražite od učenika da podijele iskustvo aktivnoga protivnika vršnjačkomu nasilju, bilo u školi ili izvan 

nje, pa napravite prezentaciju. Pobrinite se da imena u njihovim primjerima budu anonimna. 

 Društveni pokus

  Pokrenite društveni pokus manjih razmjera u školi kako bi učenici počeli razmišljati o tome što činiti 

kad vide vršnjačko nasilje ili nekoga povrijeđenog. Cilj je u školi potaknuti razvoj kulture potpore. O 

tome upoznajte učenike npr. na satima razredne zajednice, na sastancima vijeća učenika, pa i šire 

– na mjestima gdje se učenici kreću i borave. Od njih zatražite da razmisle o tome što su oni učinili 

kad su vidjeli vršnjačko nasilje na djelu. Oni koji su pomogli ili bili aktivni protivnici, dobit će potvrdu o 

ljubaznosti. Primjeri situacija za provođenje društvenoga pokusa:

    Netko sjedi sam za vrijeme užine i izgleda uznemireno – provjerite sjeda li tko pokraj nje/njega ili 

pita je li joj/mu dobro. 

   Učitelju padaju papiri u hodniku – pomaže li mu ijedan učenik da ih pokupi.

    U sigurnoj okolini podrugujte se nekomu tako što ćete ga gurati u redu za užinu ili na putu 

do učionice pa promatrajte tko će uskočiti. To činite jedino uz dopuštenje djelatnika škole i/ili 

predmetnoga učitelja.

  Sjajne ideje za učitelja voditelja skupine za vršnjačku potporu  

  Pitajte ostale učitelje smatraju li da imaju dovoljno znanja, vještina i samopouzdanja da budu aktivni 

protivnici vršnjačkomu nasilju u učionici i znaju li se učinkovito nositi s incidentima lošega ponašanja 

ili vršnjačkoga nasilja. 

  Potaknite sve članove da potpišu zavjet aktivnih protivnika. 
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  Sjajne ideje za roditelje/skrbnike

  Neka učenici kod kuće pitaju svoje roditelje/skrbnike: a) kada se netko za njih zauzeo u ‘škakljivoj’ 

situaciji; b) kada su oni bili aktivni protivnici vršnjačkoga nasilja i zauzeli se za nekoga drugog. 

  Presliku zavjeta aktivnih protivnika pošaljite roditeljima/skrbnicima i objasnite njegovu svrhu. Ako su 

ga učenici zaduženi za pružanje vršnjačke potpore ostavili na porti, potaknite roditelje/skrbnike da ga 

potpišu. 

 

 Poveznice na druge materijale i izvore
  Nastavna jedinica ENABLE SEL: 8. nastavna jedinica – Tajno djelovanje 

 i taktike: čine razliku

  ENABLE-ov list s višemodalnim aktivnostima

Komplet od 10 jednosatnih sastanaka za  izgradnju 

vršnjačke potpore tijekom inicijalnoga jednodnev-

nog treninga te nastavka razvoja vještina i  znanja 

koja su potrebna učenicima za  tu ulogu. Sastanke 

treba provoditi voditelj vršnjačke potpore.
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      u učenju 

ucitelji.hr 

Mi prepoznajemo doprinos učenika 
školskoj zajednici

Predviđeno vrijeme: jedan sat s predloženim popratnim aktivnostima.

Pregled sastanka

Učenici zaduženi za  pružanje vršnjačke potpore proslavit će svoje djelovanje i  analizirati što su sve 

postigli tijekom zadnjih devet sastanaka te razmotriti učinak koji su imali u školi. Preispitat će što su 

sve naučili o školi kad je riječ o vršnjačkome nasilju i utvrditi koja su to područja povezana s vršnjačkim 

nasiljem i lošim ponašanjem na kojima još moraju raditi. 

Ciljevi sastanka
➜ Ustvrditi vještine, osobine i znanja koje su stekli tijekom proteklih devet sastanaka. 

➜ Istaknuti učinak koji su učenici za pružanje vršnjačke potpore imali na školu i područja na kojima još 

trebaju raditi.

➜ Sastaviti plan za sastanak te djelovanje učenika zaduženih za pružanje vršnjačke potpore za sljedeća dva 

mjeseca.  

Materijali i priprema
➜ Potvrda 2. razine za učenike zadužene za pružanje vršnjačke potpore. 

➜ Prezentacijska ploča, papir i olovke. 

Uvod (5 minuta)   Predstavite sastanak i objasnite njegove ciljeve.

Prva aktivnost (20 minuta) Analiza sastanaka učenika za pružanje 
vršnjačke potpore
  Objasnite skupini da je ovo zadnji sastanak, ali da će se njihovo djelovanje kao osoba zaduženih 

za pružanje vršnjačke potpore i dalje nastaviti. 

  Neka učenici zaduženi za vršnjačku potporu sjednu ukrug. Od njih zatražite da po redu svaki iznese 

jedan primjer načina na koji su pomogli nekomu u svojoj ulozi osobe zadužene za pružanje potpore 

vršnjacima, jednu vještinu ili znanje koje su stekli u svojoj ulozi te navedu svoje mišljenje o tome koja 

je najvažnija stvar koju su učenici za pružanje vršnjačke potpore dosad pokrenuli. Učitelj voditelj 

skupine za vršnjačku potporu također može dati svoj doprinos.

  Od učenika za pružanje vršnjačke potpore zatražite da raspravljaju o tome: a) što su doznali o školi 

kad je riječ o vršnjačkome nasilju tijekom ovih devet sastanaka; b) što su postigli kao tim. Sastavite 

dva zasebna popisa, svaki na jednome listu papira za prezentacijsku ploču.  

Druga aktivnost (30 minuta) Planiranje daljnjega djelovanja
  Učenicima za pružanje vršnjačke potpore podijelite dolje navedeni kontrolni popis pa od njih zatražite da 

stave kvačicu ili križić uz izjave s kojima se slažu / ne slažu:

    Učenici za pružanje vršnjačke potpore, ostali učenici i roditelji/staratelji razumiju što je to vršnjačko 

nasilje i posljedice koje ono može imati na osobu. 

    Učenici za pružanje vršnjačke potpore uzor su drugim učenicima.

    Učenici, članovi učiteljskoga vijeća i  roditelji/skrbnici znaju tko su učenici zaduženi za  pružanje 

vršnjačke potpore i koja je njihova uloga u školi.

ciljna skupina: odrasli
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    Učenici za pružanje vršnjačke potpore i djelatnici škole razumiju kako učenici doživljavaju školu 

s obzirom na vršnjačko nasilje i loše ponašanje.

    Učenici zaduženi za vršnjačku potporu iznjedrili su učinkovita rješenja problema učenika poveza-

nih s vršnjačkim nasiljem i lošim ponašanjem.

    Učenike se potiče da govore o vršnjačkome nasilju i da znaju s kim mogu razgovarati ako imaju 

problema.

    Učenici za pružanje vršnjačke potpore znaju što trebaju učiniti kad im učenik prijavi vršnjačko nasilje. 

    Škola potiče učenike da se ponose onime što jesu i da poštuju različitosti drugih. 

    Učenici za pružanje vršnjačke potpore i drugi učenici znaju kada i kako mogu biti aktivni protivnici 

vršnjačkoga nasilja.

    Učenici, djelatnici škole i roditelji/skrbnici znaju koja se vrsta ponašanja očekuje u školi i razumiju 

da se vršnjačko nasilje ne tolerira. 

  Objasnite da nije nužno potrebno da se učenici za pružanje vršnjačke potpore slože sa svim tim izjavama 

u ovoj fazi jer su oni tek u ranoj fazi svoje uloge. Istaknite izjave koje nisu označili i planirajte što oni mogu 

učiniti u budućnosti kako bi ih ostvarili. 

  Ako to već niste učinili, dajte učenicima za pružanje vršnjačke potpore dostavljeni materijal za kampanju 

ENABLE te od njih zatražite da odaberu one kampanje za koje misle da bi bile korisne za školu.

  Od učenika za pružanje vršnjačke potpore zatražite da sastave plan djelovanja za sljedećih šest mjeseci 

i na njemu istaknu ključne aktivnosti ili kampanje koje žele pokrenuti. Na kraju od njih zatražite da sastave 

popis ključnih ciljeva za koje se nadaju da će ostvariti dotad. 

Treća aktivnost (5 minuta) Proslava učenika za pružanje vršnjačke potpore 
  Učenicima za pružanje vršnjačke potpore uručite potvrde 2. razine. 

 Sjajne ideje za učenike za pružanje vršnjačke potpore 

  Proslavite sve što su učenici zaduženi za pružanje vršnjačke potpore ostvarili od planiranih aktivnosti 

navedenih na prezentacijskoj ploči. Kronološkomu prikazu dodajte i slike.

  Provedite anketu da biste doznali kakav su utjecaj dosad imali učenici za pružanje vršnjačke potpore 

na školu. 

  Odajte priznanje ljubaznim učenicima u školi javnom dodjelom nagrada za ljubaznost. 

  Uvedite potvrde ljubaznosti u svaki razred da bi učitelji mogli tako nagrađivati ljubazne učenike. 

Sjajne ideje za učitelja voditelja skupine za vršnjačku potporu  

  Odajte priznanje za dobro odrađen posao učenicima za pružanje vršnjačke potpore tako što ćete im 

i službeno uručiti potvrde na završnoj školskoj svečanosti. Pozovite i njihove roditelje/skrbnike. 

  Jačajte samopouzdanje učenika za pružanje vršnjačke potpore te ih i dalje motivirajte u njihovu radu 

dajući im povratne informacije od djelatnika škole o učinku koji su dosad imali.  

 Poveznice na druge materijale i izvore
     Materijal za kampanju ENABLE

Komplet od 10 jednosatnih sastanaka za  izgradnju 

vršnjačke potpore tijekom inicijalnoga jednodnev-

nog treninga te nastavka razvoja vještina i  znanja 

koja su potrebna učenicima za  tu ulogu. Sastanke 

treba provoditi voditelj vršnjačke potpore.


