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NAZIV
TEMA

DOBNA SKUPINA
CILJEVI

POTREBNI MATERIJALI
SCENARIJ RADIONICE

„e-nasilje među vršnjacima“
Nasilje putem interneta obuhvaća situacije u
kojima je dijete ili mlada osoba izloženo napadu
drugog djeteta, tinejdžera ili grupe djece,
putem interneta ili mobilnog telefona.
Međuvršnjačko nasilje putem interneta
uključuje poticanje grupne mržnje, napade na
privatnost, uznemiravanje, uhođenje,
vrijeđanje, nesavjestan pristup štetnim
sadržajima te širenje nasilnih i uvredljivih
komentara. Može uključivati slanje okrutnih,
zlobnih, katkad i prijetećih poruka, kao i
kreiranje internetskih stranica koje sadrže priče,
crteže, slike i šale na račun vršnjaka.
4.razred, 9-11 godina
Nakon susreta sa e-nasiljem u razrednoj viber
grupi, na satovima razrednog odjeljenja
provedene su radionice medijacije, poticanja
društveno prihvatljivog ponašanja te
razumijevanja i podrške. Povodom Dana
sigurnijeg interneta 2022., odabrana je
radionica „e-nasilje među vršnjacima“ koja će
potaknuti razmišljanje i razumijevanje znakova
koja upućuju na e-nasilje, kako spriječiti enasilje, te kako postići asertivno ponašanje pri
takvoj komunikaciji. Jedan od ciljeva je i
osvijestiti kod djece važnost preuzimanja
odgovornosti i prijave neprimjerenog
sadržaja na internetu i društvenim mrežama.
Ppt prezentacija, radni listovi, projektor, bojice
UVOD-učitelj postavlja pitanje što je to enasilje. Olujom ideja dolazi se do zaključka da se
pojam sastoji od dvije riječi“e (elektroničko) i ,
„nasilje“. Nakon toga, učenici putem Ppt
prezentacije upoznaju osnovne pojmove
elektroničkog nasilja, kako se definira, koji su
osnovni oblici te što još uključuje vršnjačko
nasilje i sukobi. Također se skreće pozornost na

koje sve načine se e-nasilje provodi i kako se
manifestira. Prezentacija se provodi kroz
razgovor i iznošenje vlastitog iskustva učenika.
(15 minuta)
GLAVNI DIO-rad sa radnim listovima: a) kako se
osjećam, radni list sa izražavanjem osjećaja u
bojama, b) koje su moje dobre osobine, u čemu
sam uspješan, kako volim pomagati, koje
probleme mogu riješiti sam/a, c)
samopoštovanje-kako se zauzeti za sebe,
kakvom komunikacijom poručujem da sam si
važan/važna, ujedno poštujem tuđe stavove.
(20 minuta)
ZAVRŠNI DIO-iznošenje stavova i uspoređivanje
radova, zaključak-pravila lijepog ponašanja koja
vrijede u stvarnom životu trebaju vrijediti i na
internetu. (10 minuta)
Radionica je provedena na satu SRO, skupni rad. Materijali korišteni sa stranice Netica.hr
utorak, 7. veljače 2022.

PRILOZI
a)

b) RAZMISLI PA RIJEŠI!

Koje ti aktivnosti idu lako od
ruke?
Kakve probleme voliš
rješavati?
Što voliš stvarati i na koji se
način kreativno izražavaš?
Kome i kako voliš pomagati?
Koje stvari samostalno
započinješ, a drugi te slijede?
U čemu si uredan/uredna i
dobro organiziran/a?

c) Samopoštovanje
Tijekom zauzimanja za sebe, nužno je staviti sebe na prvo mjesto.
Takvom komunikacijom poručujemo da smo si važni te da ne dopuštamo kršenje naših prava, a
istovremeno šaljemo jasno poruku da poštujemo tuđa prava. Dobro je imati na umu da je svatko od
nas poseban i jedinstven, neponovljiv. Ponekad zaboravimo koje sve pozitivne osobine i ponašanja
posjedujemo. Prisjetimo se njih! Na prazno mjesto napiši tko si, što voliš, što ti je važno, što ti se
sviđa i čemu težiš. Upotrijebi riječi, slike, znakove, boje – sve ono što bi najbolje opisalo tko si ti!

