
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.

Što je sljedeće?
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Uvod

Pitanje
➜ Kako mogu i dalje poboljšavati 
svoju emocionalnu inteligenciju 

 i pozitivno doprinositi 
čitavoj školi?
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Uvod

Na kraju sata moći ćemo:

➜ utvrditi područja osobnoga razvoja 
i postaviti ciljeve

➜ planirati strategije za ostvarenje 
tih ciljeva

➜ spoznati kako naši postupci utječu 
na čitavu školu.

Ciljevi učenja
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Uvod

BINGO
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Aktivnost 1

Postavljanje ciljeva
➜  ciljevi nam pomažu da postanemo bolji

➜  usredotočuju na aktivnost

➜  čine nas da budemo dio škole

➜  motiviraju nas i daju nam snagu

➜  pomažu nam u donošenju odluka

➜  utječu na čitavu školu
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SMART 

S  ➜ specifičan (specific)

M  ➜ mjerljiv (measurable)

A  ➜  dostižan ili aktivan 
(achievable ili action-oriented) 
(tj. činiti, a ne željeti)

R  ➜ realan (realistic)

T  ➜ vremenski određen (timely)

Aktivnost 1
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Aktivnost 1

SMART – primjer
Izvorna ideja: Želim biti bolja/bolji u rješavanju prepiraka.

➜  Primijenite SMART:
 S  ➜ prepirke sa svojom obitelji
 M  ➜ ne više od tri na tjedan
 A  ➜ metatrenutci, razgovor s obitelji
 R   ➜ pozitivan utjecaj na jednu prepirku na tjedan
 T   ➜ do kraja mjeseca…

➜  Konačni cilj: Smanjit ću broj prepiraka koje izbijaju između 
mene i moje obitelji na maksimalno tri prepirke na tjedan. 
To ću učiniti primjenom metatrenutaka i razgovorom sa 
svojom obitelji onda kad nisu uzrujani. Do kraja mjeseca 
moći ću promijeniti barem jednu prepirku na tjedan.
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Aktivnost 2

Akcije za poboljšanje 
Rasprava u razredu

Koje su akcije:
➜ najdostižnije

➜ najteže

➜ najuspješnije

➜ s najvećim utjecajem na pojedinca 

➜ s najvećim utjecajem na skupinu?
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Aktivnost 3

Pojedinačni ciljevi 

➜ Povezano sa strategijama koje ste 
upoznali, na kojim ćete akcijama raditi 

osobno? To će biti vaši osobni ciljevi.

➜ Za svaku akciju sastavite popis 
djelovanja koje ćete učiniti kako biste 

postigli svoj cilj.
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Završni dio

Završni dio 

➜ Možemo li stvarati razliku? 

➜ Ako svi to pokušamo, 
kako će se promijeniti život u školi?

➜ Koja vam je podrška potrebna 
kako biste uspješno postigli svoje ciljeve? 

➜ Koja biste poboljšanja učinili povezano 
s ovim nastavnim jedinicama?
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