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https://youtu.be/D97qKo42dz0

▪ od grčkih riječi demos i kratos koji znače 
„vladavina naroda”

▪ zajedničko odlučivanje svih građana

▪ građani biraju svoje predstavnike na izborima

▪ važno da izbori budu slobodni i pošteni

Što je demokracija?

https://youtu.be/D97qKo42dz0


Što su demokratski procesi?

▪ način kako dolazimo do demokracije

▪ jednaka pravila za sve

▪ svi imaju jednako pravo glasa

▪ svi imaju svoja prava



Deklaracija o pravima djeteta 

(20. studenog: Međunarodni dan dječjih prava)





Što su socijalne vještine?

▪ kako se najbolje ponašati u društvu

▪ paziti što i kako govoriti 

▪ paziti kako ono što kažemo djeluje na drugu osobu

▪ sposobnost da se „stavimo u cipele drugih”

▪ znati donositi ispravne odluke, nenasilno rješavati sukobe, 
razmišljati da li je nešto dobro ili ne



SOCIJALNE 
VJEŠTINE

aktivno slušanje

postavljanje 
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predstavljanje 
sebe i drugih

traženje pomoći
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▪ dijeljenje i pomaganje: pomoći prijatelju u nevolji (npr. pomoći mu riješiti težak 

zadatak iz matematike)

▪ upravljanje emocijama: znati kada i kako izraziti ono što osjećaš (npr. nemoj vikati 

na prijatelja ako si ljut jer si dobio lošu ocjenu)

▪ zauzimanje za druge: „staviti se u nečije cipele” (npr. ako vidiš da neki stariji učenici 
zadirkuju mlađe učenike, obavijestiti učitelja)

▪ predstavljanje sebe i drugih: govoriti u svoje ime i u ime drugih (npr. prenijeti želje 
razreda učiteljici)

▪ poznavanje tuđih osjećaja: znati kako se drugi osjeća (npr. ako ti prijatelj kaže da je 
tužen, razumiješ ga jer si i ti nekad tužan)

▪ aktivno slušanje: dobro čuti i razumjeti što drugi govori („imamo dva uha i jadna 

usta”)



Kako koristiti socijalne vještine u demokratskim procesima?

(primjeri s kojima ste se susreli)



Biranje 
predsjednika 
razreda je 

demokratski 
proces.



Izbori za predsjednika 
razrednog odjela



▪ Koje bi socijalne vještine trebao imati predsjednik razreda?

▪O vještinama predsjednika govori se tijekom izbora.

▪Dobivamo jasne upute od razrednika o osobinama i 
vrlinama kandidata.

OSOBINE I VRLINE



Utvrdili smo osobine i 
sposobnosti koje treba imati 
predsjednik ili predsjednica 
razreda.



Utvrdili smo osobine i 
sposobnosti koje treba imati 
predsjednik ili predsjednica 
razreda.



▪ Kandidati se predstavljaju razredu prije izbora.

▪ Razrednik nam da upute o provođenju izbora.

▪ Uči se o izbornom procesu.

▪ Poboljšavamo proces biranja predsjednika razreda.

KANDIDIRANJE I IZBORI



▪ Izbor predsjednika provedi se pravedno.

▪ Prihvaćamo pravedno izabrane kandidate.

▪ Da li je teško biti predsjednik razreda? Tražimo savjet i 
pomoć.

MOTIVIRANOST I ZAINTERESIRANOST



NAUČILI SMO
▪ zašto su demokratske procedure važne

▪ da svatko od nas ima pravo birati i biti biran

▪ kritički razmišljati o osobi koja će predstavljati naš 
razred

▪ kako organizirati izbor predsjednika u razredu

VAŽNO JE ZNATI

▪ da su izabrane osobe odgovorne razredu

▪ da izabrane osobe mogu biti smijenjene ako ne 
rade u interesu razreda i škole



▪ Zalaganje se za školu u kojoj se čuvaju prava i interesi učenika

▪ Upoznavanje osnovnih kriterija za izbor predsjednika

▪ Učenje kako njegovati slobodu mišljenja i izražavanja

▪ Sudjelovanje u razmatranje prijedloga za kućni red škole

▪ Pomaganje u organiziranju raznih događaja i akcija 
humanitarnog karaktera

▪ Informiranje svih učenika razreda

ULOGA U VIJEĆU UČENIKA 


