
Vijeća učenika 
28.3.2018.

Prijedlog dnevnog reda sastanka:

• Izvješće rada Dječjeg gradskog vijeća

• Humanitarni rad - organizirana pomoć za obitelj 
naši učenika 

• Vršnjačka medijacija (od 5. do 8. razreda)

• Razno



Vršnjačka medijacija

Vijeće učenika

5. - 8.

2017./2018.

Pedagoginja 

Zvjezdana Atlaga



“Kojem jatu 
pripadam” -

aktivnost

Djeci damo uputu da zatvore oči i ne gledaju dok im na čelo lijepimo oznake u boji. 
Nalijepimo oznake (samoljepljive točkice ili ucrtane točkice na papiriću) u 4 različite boje 
učenicima na čelo, svaku boju na 4-5 učenika prema proizvoljnom obrascu, na čelo 2 ili 3 
djece nalijepimo isto toliko potpuno različitih znakova (recimo crtu). 

Pri odabiru učenika koji dobiju različite znakove od ostalih skupina pazimo da budu osobe 
dovoljno asertivne i komunikativne te da im damo priliku izraziti svoje osjećaje koje mogu 
proizaći iz situacije da ih nitko ne primi u skupinu. Vrlo često se dogodi u razredu da se djeca 
s različitim znakovima od ostalih grupiraju skupa i kažu da su oni skupina “različitih”, premda 
im proces traženja grupe traje duže i bude zbunjujući u odnosu na ostale.

Uputa djeci je da ne smiju razgovarati niti reći drugima koju boju imaju. Svatko treba naći 
skupinu kojoj pripada ali bez riječi, samo pogledom ili gestikulacijom mogu tražiti ili pomoći 
drugima da nađu svoju skupinu. Dakle cijela vježba se odvija u tišini. Kada se djeca 
rasporede u skupine pitamo ih jesu li svi našli svoju skupinu. Nakon provjere tko jest, a tko 
nije pronašao skupinu zamolimo ih da sjednu na mjesto.

• Pitanja za razgovor nakon vježbe: Kako vam je bilo? Što se događalo dok ste tražili svoju 
skupinu? Kako ste se osjećali? Kako se osjećate sad? Kako se osjećaš kada ne pripadaš 
niti jednom jatu? Kako se osjećaš kada si u jatu? Kakvih sve jata ima? Kojim jatima 
pripadamo rođenjem? Pripadamo li nekim jatima svojim odabirom? Kojim? Što 
možete učiniti kako bi nekom pomogli i olakšali da bude dio vaše grupe/jata?

Napomena: U razgovoru s djecom može se naglasiti postojanje mreže pripadnosti u 
njihovim životima, te osvijestiti da pripadaju mnogim jatima. Isto tako važno je istaknuti 
činjenicu da svi imamo potrebu pripadati negdje (da smo prihvaćeni) i da je važno kako 
ispunjavamo tu potrebu.



„Barometar 
stavova” -
aktivnost

Oni koji se slažu s tvrdnjom pozicioniraju se od sredine prema jednom kraju prostorije koji 
ne prema drugom. Nakon što voditelj pročita prvu tvrdnju i sudionici stanu na mjesto s 
obzirom na slaganje ili neslaganje s njom, dva dobrovoljaca objasne svoja stajališta. Nakon 
toga, čita se druga tvrdnja i ponovi cijeli proces. Za svaku tvrdnju i obrazloženje stavova uzeti 
nekoliko minuta. Nakon vježbe slijedi razgovor. 

• Primjeri tvrdnji o sukobu:

U razredu smo imali sukobe samo nekoliko puta u mjesec dana.

Znaš nekog čiji je sukob loše završio.

Djeca i mladi mogu sami rješavati svoje sukobe.

Za pomoć u rješavanju sukoba potrebna je odrasla osoba.

Loše je imati sukobe.

Moć određuje rješenje sukoba (rješenje sukoba određuje tko je jači).

Kad su interesi suprotstavljeni, sukob se ne može riješiti (jer ako želite 
suprotne stvari, sukob se ne može riješiti).

• Pitanja za razgovor: Kako ste se osjećali za vrijeme aktivnosti? Koliko je teško bilo 
odabrati slaganje ili neslaganje? Koliko su argumenti drugih utjecali da promijenite 
mišljenje?



Što je sukob? 

• tuča, ogovaranje, grupiranje, oružje, rat, vrijeđanje, ljutnja, osveta, 
roditelji, tuga, strah, umor, itd.

• Tipični školski dan  



Zanima li te ...

• Pitaš li se ikada jesi li mogao drugačije postupiti 
u sukobu s prijateljem iz razreda? 

• Kako je tvoj prijatelj reagirao kada si mu na 
miran način ukazao na problem u vašem 
odnosu? 

• Koliko često misliš na sebe i drugu osobu u 
sukobu – svoje misli, osjećaji i potrebe; njezine 
misli, osjećaji i potrebe?



Što je sukob? 
• neslaganje stavova, uvjerenja, vrijednosti ili 

interesa između pojedinaca, grupa, organizacija.

• Sukob je neminovan dio života i donosi 
mogućnost za promjenu – osobnu promjenu ili  
promjenu odnosa. 



Sukob i korist

Možemo li od sukoba imati nekakve koristi?

• Osobnu dobit od sukoba najčešće prepoznajemo u 
promjeni odnosa na bolje, u poboljšanoj komunikaciji, u 
obostranom većem razumijevanju, povjerenju i 
međusobnom uvažavanju.

Ili ... od sukoba nismo imali korist?

• Problem se pojavi, suočimo se s njim, riješimo ga ili se 
povučemo, gurnemo ga pod tepih ili sukob ostavimo 
otvorenim, a nakon toga obično stiže slijedeći sukob



Kako 
rješavamo 

sukobe? 

• reagiramo napadom 

• ili povlačenjem

• različito se ponašamo i koristimo drugačije 
stilove rješavanja 

• Natjecateljski 

• Prilagođavamo se 

• Izbjegavamo ga 

• Tražimo kompromis 

• Tražimo suradnju 



Što je uopće medijacija?

Kako mi može koristiti?

Kad je i kako mogu primijeniti?



Medijacija

Medijacija je dogovorno rješavanje 
sukoba uz pomoć treće, neutralne 

strane. Ukoliko medijacijom uspijemo 
postići dogovor, rješenjem su 

zadovoljne sve strane u sukobu; nema 
gubitnika ili pobijeđenog te su na 

kraju svi zadovoljni

Medijacija se temelji na uvjerenju da 
su upravo strane u sukobu te koje 
najbolje znaju što je problem; da 

same najbolje znaju koja rješenja bi 
mogla zadovoljiti njihove potrebe i 
interese te da same znaju  odabrati 

najbolje od predloženih rješenja – ono 
najjednostavnije i najlakše provedivo.



Zašto 
medijacija?

• načina nenasilnog rješavanja sukoba 

• nenasilno propitivanje rješenja sukoba i 
otvaranje vrata sukobljenim stranama

• drugačijih oblika rješavanja sukoba

• vještine upravljanja sukobom, razvoj kulture 
dijaloga i nenasilnog komuniciranja 

• medijacija vodi ka uvažavanju potreba i interesa 
te dugoročnom i kvalitetnom rješavanju 
problema, odnosno sukoba. 



Koristi 
medijacije

• nenasili i suradnički pristup međuljudskim odnosima

• shvaćanja sukoba kao prilike za izgradnju i 
oblikovanje drugačijih odnosa i kvalitetnije 
komunikacije 

• smanjenje nasilja među učenicama i rješavanje 
problema iz školske svakodnevice

https://www.youtube.com/watch?v=cV2vCFgfhPE
6.47min

https://www.youtube.com/watch?v=aXlLjcxdNB0

https://www.youtube.com/watch?v=PRkXOui-sVU

https://www.youtube.com/watch?v=cV2vCFgfhPE
https://www.youtube.com/watch?v=aXlLjcxdNB0


Kada ne 
koristimo 

medijaciju?

• Kod zlostavljanja i nasilničkog ponašanja 

• Kod kršenja zakona ili školskih pravila. 



Uloga medijatora i proces medijacije 

Oni pomažu 
sukobljenim stranama 

pronaći njihove 
probleme i uzroke 

zabrinutosti. 

Potiču sukobljene na 
suradničko traganje za 

dogovorom



Kako 
medijatori 

rade 
medijaciju?

• Medijatori mogu pomoći samo onim vršnjacima koji žele 
pomoć, oni ne mogu natjerati druge na medijaciju ukoliko 
oni sami to ne žele. 

• Medijatori nikada ne pokušavaju medijaciju usred žestoke 
svađe ili nasilja. Prvo daju vrijeme da se sukobljeni 
razdvoje i smire. 

• Medijatori paze na pravila medijacije npr. nema 
vrijeđanja, dok jedan govori drugi sluša i sl. Ukoliko krše 
pravila, tada im medijatori ne mogu pomoći i medijacija 
se mora zaustaviti. 

• Medijatori ne nude rješenja i savjete, već pomažu 
vršnjacima da odluče koje im rješenje odgovara. 

• Medijatori ne staju ni na čiju stranu, ne traže krivca niti 
začetnika sukoba. Uvažavaju razlike i privatnost. Oni 
slušaju i trude se razumjeti obje strane. 



Vršnjačka 
medijacija –

jesi li ikada bio 
medijator?

• primjeri učenika koji su pomogli svojim 
prijateljima riješiti određeni problem zbog toga 
što brinu za osobe koje su u sukobu. Možda 
nismo slijedili korake medijacije, ali u nama je 
tada postojala potreba da, na neki način, 
pomognemo prijatelju. 



Kako se 
nenasilno 
rješavaju 

sukobi?

• Želimo li uvažavanje i poštovanje prijatelja oko 
sebe? 

• Smatramo li se kreativnima? 

• Želimo li biti zadovoljni i mirni u društvu 
vršnjaka?

Kako rastemo – želimo pokazati zrelost:

• Socijalne vještine (komunikaciju, empatiju, 
asertivnost, ja-poruke) 

• Odgovornost za svoje ponašanje prilikom 
sukoba



Očekivana 
dobrobit i 

korist?

• Gradimo bolji odnosi s drugima

• Prihvatljivo izražavamo svoje potrebe, 
probleme i osjećaje, a da pri tome nikoga 
ne povrijedimo 

• Mirno rješavamo sukobe ili se okrenemo i 
tražimo sreću negdje drugdje

• Učimo vještine koje ćemo moći koristiti u 
odnosima tijekom svog života – radimo na 
sebi


