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slučaju ne odražava stavove Europske komisije.

Naslov: Moja i tvoja dobrobit: Poštovanje… počinje sa mnom!
Web We Want i ENABLE – zajedno protiv vršnjačkog nasilja

1

Poštuj sebe i drugi će poštovati tebe.

(Elektroničko) Nasilje

zlostavljanje
i nešto promijeni!

je ponašanje koje stalno kod nekoga
izaziva osjećaj nelagode, uznemirenosti
i/ili nesigurnosti. Obično je namjerno a
može biti verbalno, indirektno i fizičko.

Vježba 1
Pogledaj sljedeće situacije. Mogu li se one smatrati nasiljem; zašto ili zašto ne? Kada odlučiš,
porazgovaraj s bliskim prijateljem o slikama da provjeriš što on ili ona misli o njima. Jeste
li došli do istog zaključka? Zašto neki ljudi određene situacije dožive na drugačiji način od
drugih? Odaberi jedan od likova sa svake slike i porazgovaraj o tome kako bi ti reagirao/la.
Kako bi tvoji prijatelji reagirali u istoj situaciji?

se
Zauzsmebie
za
!
i druge

Definicija nasilja nije ono
što vidimo u holivudskim
filmovima.
L’uboš, 18 godina

Pronađi inspiraciju na radnom listu ENABLE SEL L7R1 kojega možeš pronaći na mrežnoj stranici
www.ucitelji.hr/Naslovnica/Enable/Obrazovnisadr%C5%BEaji.aspx i testiraj sebe u različitim situacijama.
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Vježba 2
Odgovori na anketna pitanja, ali zadrži odgovore za sebe. Zbroji svoje bodove i pogledaj
simbol koji predstavlja tvoj rezultat. Zamoli prijatelje da učine isto, ali ne otkrivajte si svoje
odgovore. Pogodite simbole koji predstavljaju vaše rezultate i objasnite svoj izbor. Jesi li
pogodio/la? Provjeri rezultate osoba oko sebe. Koliko se dobro uistinu poznaješ i što si novo
naučio/la?

Primijeni sljedeća objašnjenja rezultata:
Nikad =

1

Rijetko =

2

Pitanje

Ponekad =

Nikad

3

Često =

Rijetko

4

Uvijek =

Ponekad

Često

5
Uvijek

Pozitivna sam osoba i vjerujem da će se stvari
razvijati u pravom smjeru u mojem životu
Volim sebe
Kada se nešto zbiva, razgovaram o tome kako
se osjećam.
Znam na koji način moji postupci utječu na
osjećaje drugih ljudi.
Obično se mogu brzo smiriti nakon što se na
nekoga naljutim
Da vidim zlostavljanje, morao/la bih se
umiješati
Ako sam na nekoga ljubomoran/a, to ne utječe
na moje ponašanje prema toj osobi
Ako se s nekim ne slažem, rado ću im reći
zašto je to tako.

UKUPNO
*Ako želiš provjeriti svoje odgovore na daljnja pitanja, pogledaj anketu ENABLE L1 SEL i provjeri list za odgovore L9R2 dostupan na stranici
www.ucitelji.hr/Naslovnica/Enable/Obrazovnisadr%C5%BEaji.aspx.

Provjeri svoj rezultat:
8-15 bodova =

16-20 bodova =

21-25 bodova =

26-32 bodova =

33-40 bodova =

Što znače ovi simboli?
Ti si sanjar i ponekad
ne primjećuješ što se
oko tebe zbiva jer si
stalno u oblacima.

Izvor slika: freepik.com
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Iako si ponekad
sramežljiv/a u grupi, tvoji
prijatelji uvijek na tebe
mogu računati ako ti daju
do znanja da te trebaju.

Imaš mnogo energije,
ali ponekad trebaš
podršku svojih prijatelja
kako bi se zauzeo/la za
sebe ili druge.

Dobro se poznaješ i
veoma cijeniš svoju
neovisnost.

U potpunosti si svjestan/
svjesna svojih vrlina i
mana i uvijek tražiš nove
prilike.

Elektroničko nasilje teži je
oblik nasilja od običnog “izvan
mrežnog” nasilja, jer internet ništa
ne zaboravlja. Što se zbiva na
internetu je stvarno, stoga budite
oprezni kakve digitalne tragove
ostavljate!

Govor mržnje
riječi koje napadaju, prijete ili
vrijeđaju osobu ili skupinu zbog
njihove nacionalnosti, etničke
pripadnosti, boje kože, religije,
spola, spolne orijentacije, seksualne
orijentacije ili invaliditeta.

Loris, 18 godina

Vježba 3
Zapiši 20-30 riječi vezanih uz osjećaje. Zajedno s partnerom rasporedi riječi u skupine u
koje, po tvojem mišljenju, pripadaju. Usporedi svoje rezultate s rezultatima druge grupe i
razgovarajte o razlikama. Jesi li otkrio/la da ljudi iste riječi razumiju na različiti način?
Navedi primjere u kojima bi koristio/la jednu ili dvije riječi iz svake skupine.

Pozitivni osjećaji
sreća, ljubav, smirenost

Visoka energija
uzbuđenje, nervoza

Niska energija

Negativni osjećaji

umor, depresija, zbunjenost

tjeskoba, tuga, ljutnja

Vježba 4
Odaberi pet riječi za koje ćeš osmisliti vlastite simbole
(emotikone). Gdje i kada možeš koristiti te simbole?
Izazivaju li simboli drugačije osjećaje nego riječi?
Zašto? Nađi inspiraciju među Facebookovim emotikonima i
Vodafonovim #BeStrong emotikonima i posjeti stranicu:
http://www.vodafone.com/content/digital-parenting/
advice/be-strong-online-emojis.html.
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Radikalizacija

NASILJE?

Budi pametan,
ne pocinji!

proces nagovaranja neke osobe da
prihvati radikalne stavove o političkim ili
društvenim problemima.

Vježba 5
Što je to utjecaj? Tko ili što utječe na tebe i tvoje postupke? Do koje mjere nešto utječe
na tvoj izbor, na primjer, na izbor tvoje odjeće, glazbe koju slušaš i tehnologije koju želiš?
Ispuni oblačiće vlastitim odabirom. Kako se tvoji odgovori razlikuju od odgovora prijatelja iz
tvog razreda?

TI

Glazba

Vježba 6
Ljestvica utjecaja: Pogledaj različite ljestvice
prikazane u nastavku i označi razinu utjecaja
koji ti imaš na druge i koji drugi imaju na tebe.

Odijevanje

•
•
•
•
•

U
U
U
U
U

stilu odijevanja
glazbi koju slušam
aplikacijama koje skidam
stvarima koje volim
tome kakav/kakva sam

Ja utječem na druge

Drugi utječu na mene

Drugi ljudi vrlo lako utječu na nas,
ponekad ne na dobar način.
Vrlo je važno ostati vjeran sebi
i biti svoj!
U ljudskoj je prirodi
pokušati se uklopiti!
Camille, 11 godina
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Solène, 10 godina

2

Ulična umjetnost – od zamisli do oblika

Vježba 1
Pogledaj djela ulične umjetnosti (slike 1 do 6): Što nam umjetnik pokušava reći? Kako se
osjećaš gledajući te slike? Čime je umjetnik potaknuo te osjećaje? Što možemo učiniti kako
bi ljudi osjećali ono što želimo da osjećaju?

Privatnost, pravilnici o zaštiti osobnih podataka, i slično. Jesi li ikada
čuo/čula za ove izraze? Što one
tebi znače? Osmisli vlastiti oblak s
riječima.

Dijeljenje emotivnih priča
može pozitivno djelovati
na mnoge ljude i možda ih
navesti da se suprotstave
nasilju.
Ida, 16 godina

1

Banksy

je britanski umjetnik u crtanju grafita, politički
aktivist i redatelj nepoznatog identiteta.
Njegova satirična ulična umjetnost i subverzivni
epigrami spajaju crni humor i grafite crtane
prepoznatljivom stencil tehnikom. Njegova
umjetnička djela koja predstavljaju njegov
komentar na političke i društvene probleme
nalaze se na ulicama, zidovima i mostovima
gradova širom svijeta.*

2

Izvor: 1 Banksyjev ‘CCTV’ Grafit u Londonu. London, Ujedinjeno Kraljevstvo – 8. travnja 2015.; 2 Beit Sahour, okupirani palestinski teritoriji – 18. lipnja:
Zidna slika britanskog uličnog umjetnika Banksyja prekriva zid u predjelu West Bank village u pokrajini Beit Sahour, 18. lipnja 2014.
* “Banksy Paradoks: 7 strana najozloglašenijeg uličnog umjetnika na svijetu, 19. srpnja 2007.
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3

4

Vježba 2
Odaberi sam neke slike (ili bolje, osmisli ih
sam/sama) i zamoli prijatelja da ti opiše kako
se osjeća kada ih gleda. Osjećate li isto?
Analiziraj i popiši stvari koje potiču tvoje
osjećaje.

5

6

Izvor: 3,4 Ulična umjetnost u Bruxellesu, listopad 2016. 5 Shutterstock: Ulica ukrašena raznobojnim kišobranima, Madrid, Getafe, Španjolska.
6

Ulična umjetnost u Bruxellesu, studeni 2016*.

*Podatke o umjetniku možeš pronaći na stranici: https://www.instagram.com/yarnbombingbruxelles/?hl=en i https://www.facebook.com/groups/1089525507776947/.
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Povratak Darwinovoj teoriji – „Preživljavanje
najsposobnijih“

“Preživljavanje najsposobnijih”
je fraza nastala iz Darwinove teorije evolucije kao način opisivanja mehanizma
prirodnog odabira. Što znaš o Darwinu i njegovoj teoriji evolucije? Što tebi znači
fraza preživljavanje najsposobnijih?

Mogu li se moćni ljudi koji imaju mnogo novaca definirati kao najsposobniji?
Ponekad nesposobnije osobe pokušavaju na
neki način kompenzirati taj manjak sposobnosti, jesu li oni uistinu oni koji su ranjivi?

Empatija

je sposobnost razumijevanja ili proživljavanja
onoga kroz što prolazi neka druga osoba, odnosno,
sposobnost stavljanja sebe u poziciju druge osobe.
Empatija je gledanje tuđim očima, slušanje tuđim
ušima i osjećanje tuđim srcem*.

,
Ohrabri
osnaži,
djeluj!

Moramo razvijati empatiju i
humanost kod ljudi kako bismo
se suprotstavili prijetnjama na
internetu.
Noelia, 18 godina

Vježba 1
Stvaranje empatije: budi „na njihovom mjestu“.
Pogledaj slike 1 i 2 na sljedećoj stranici.
Možeš li zamisliti kakav bi bio njihov život?

*Bellet, Paul S.; Michael J. Maloney (1991).
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Kakav posao bi želio/
željela naći i što ne bi
želio/željela raditi?

1

2

Rad u tvornici

Kako bi se ti osjećao/la na njenom
mjestu?
Scenarij: Tvornica se zatvara za mjesec dana, a
ti još uvijek nisi pronašao/la novi posao? Trebaš
novac jer moraš uzdržavati obitelj.

Sezonski radnik na farmi

Kako bi se ti osjećao/osjećala na njihovom mjestu?
Scenarij: Vrijeme žetve je završilo, dolazi zima. Ti si
sezonski radnik i trebaš se vratiti u svoju zemlju do
početka iduće sezone.

Uključivanje različitosti
je izuzetno važno u
suprotstavljanju negativnim
osjećajima poput mržnje ili
rasizma.
João, 19 godina

Pogledaj sada dva scenarija u nastavku i porazgovaraj s prijateljima o tome koliko utjecaja
(malo ili mnogo) imaju na tebe? Kakve osjećaje
sljedeće situacije izazivaju u tebi?
3

4

Razbijeni mobitel
10

Gubitak novcanika
Izvor: 1,2,3,4 Shutterstock

Imaj pristup informacijama
Vježba 2
Što znači biti digitalni građanin? Zapiši svoje
zamisli u oblačiće. Nakon toga, neka i nekoliko
tvojih prijatelja zapiše svoje zamisli.

Budi kreativan/kreativna
Budi angažiran/angažirana
u društvu

Vježba 3
Napravi vlastiti popis riječi ili postupaka koji jačaju tvoje
samopoštovanje!

:
Moje vrline koje volim
- Nikada ne govori

loše o sebi!

gu!
tani govoriti: Ne mo

- Pres
-

Promijeni
nešto, odmah
sada!

-
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Više ideja, aktivnosti, alata i procesa možeš pronaći na stranici www.webwewant.eu.

Još više interaktivnih vježbi za mlade dostupnih Pokreni raspravu o sigurnosti na internetu u vlastina 12 jezika!
tom razredu i pronađi kreativne nastavne jedinice i
radne listiće koji su dostupni na 11 jezika!
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