
Radni list 4. B - ZauZimanje Za seBe i pRegovaRanje (1)

Ovo su smjernice koje nam mogu pomoći da poboljšamo komunikaciju u situacijama kada postoji sukob 
ili nerazumijevanje između dvije osobe:

•	 Smireno i jasno reci što bi htio/htjela

•	 Pozorno slušaj želje druge osobe

•	 Objasni što i zašto ti želiš i poslušaj njegove/njene razloge

•	 Ako nešto ne želiš, jasno to reci i ukratko objasni zašto

•	 Ako druga osoba nastavi inzistirati, reci mu/joj da ti se to ne sviđa i da želiš da prestane navaljivati

•	 Razgovarajte o tome što mislite da je problem koji se ispriječio pred vama

•	 Probajte zajednički predložiti moguća rješenja 

•	 Pokušajte naći rješenje s kojim ste oboje zadovoljni

scenarij za igranje uloga – kako riješiti sukob s osobom do koje mi je stalo?

Zamisli da si kćer i da imaš dvije godine mlađeg brata. Tvoj otac te jako voli i njegova si miljenica. 
Na moru ste i želiš izaći navečer s prijateljima. Međutim, nikako se ne možete dogovoriti do kad 
smiješ ostati vani – iako bratu ne postavlja nikakva ograničenja, od tebe zahtijeva da dođeš kući 
do 22 sata.

uputa: Razgovarajte u paru tako da riješite ovaj problem vodeći računa o različitim interesima, o 
svojim granicama ali i o čuvanju vašeg dobrog odnosa.



Radni list 4. B - ZauZimanje Za seBe i pRegovaRanje (2)

Ovo su smjernice koje nam mogu pomoći da poboljšamo komunikaciju u situacijama kada postoji sukob 
ili nerazumijevanje između dvije osobe:

•	 Smireno i jasno reci što bi htio/htjela

•	 Pozorno slušaj želje druge osobe

•	 Objasni što i zašto ti želiš i poslušaj njegove/njene razloge

•	 Ako nešto ne želiš, jasno to reci i ukratko objasni zašto

•	 Ako druga osoba nastavi inzistirati, reci mu/joj da ti se to ne sviđa i da želiš da prestane navaljivati

•	 Razgovarajte o tome što mislite da je problem koji se ispriječio pred vama

•	 Probajte zajednički predložiti moguća rješenja 

•	 Pokušajte naći rješenje s kojim ste oboje zadovoljni

scenarij za igranje uloga – kako riješiti sukob s osobom do koje mi je stalo?

Djevojčica si, jako voliš sport i vrlo si spretna i brza. Obožavaš nogomet, uvijek ga igraš s dečkima 
na igralištu i željela bi ga početi ozbiljno trenirati. Mama se, međutim, s time ne slaže i nagovara te 
da odabereš neki drugi sport koji je više primjeren za žene.

uputa: Razgovarajte u paru tako da riješite ovaj problem vodeći računa o različitim interesima, o 
svojim granicama ali i o čuvanju vašeg dobrog odnosa.



Radni list 4. B - ZauZimanje Za seBe i pRegovaRanje (3)

Ovo su smjernice koje nam mogu pomoći da poboljšamo komunikaciju u situacijama kada postoji sukob 
ili nerazumijevanje između dvije osobe:

•	 Smireno i jasno reci što bi htio/htjela

•	 Pozorno slušaj želje druge osobe

•	 Objasni što i zašto ti želiš i poslušaj njegove/njene razloge

•	 Ako nešto ne želiš, jasno to reci i ukratko objasni zašto

•	 Ako druga osoba nastavi inzistirati, reci mu/joj da ti se to ne sviđa i da želiš da prestane navaljivati

•	 Razgovarajte o tome što mislite da je problem koji se ispriječio pred vama

•	 Probajte zajednički predložiti moguća rješenja 

•	 Pokušajte naći rješenje s kojim ste oboje zadovoljni

scenarij za igranje uloga – kako riješiti sukob s osobom do koje mi je stalo?

Zamisli da si kćer i da imaš dvije godine mlađeg brata. Kao i svaki dan, mama traži od tebe da 
postaviš stol za ručak ili večeru, a nikada to ne traži od brata – njega pušta da se igra na Playsta-
tionu ili računalu sve dok ne sjednete za stol i počnete jesti. A ni poslije obroka ne traži od njega da 
raspremi stol ili opere posuđe, dok od tebe očekuje pomoć i oko toga.

uputa: Razgovarajte u paru tako da riješite ovaj problem vodeći računa o različitim interesima, o 
svojim granicama ali i o čuvanju vašeg dobrog odnosa.

 



Radni list 4. B - ZauZimanje Za seBe i pRegovaRanje (4)

Ovo su smjernice koje nam mogu pomoći da poboljšamo komunikaciju u situacijama kada postoji sukob 
ili nerazumijevanje između dvije osobe:

•	 Smireno i jasno reci što bi htio/htjela

•	 Pozorno slušaj želje druge osobe

•	 Objasni što i zašto ti želiš i poslušaj njegove/njene razloge

•	 Ako nešto ne želiš, jasno to reci i ukratko objasni zašto

•	 Ako druga osoba nastavi inzistirati, reci mu/joj da ti se to ne sviđa i da želiš da prestane navaljivati

•	 Razgovarajte o tome što mislite da je problem koji se ispriječio pred vama

•	 Probajte zajednički predložiti moguća rješenja 

•	 Pokušajte naći rješenje s kojim ste oboje zadovoljni

scenarij za igranje uloga – kako riješiti sukob s osobom do koje mi je stalo?

Mladić si, obožavaš glazbu i hip-hop plesne pokrete. Vrlo si vješt u njima no izvodiš ih samo kad si 
sam i kad te nitko od ukućana ne vidi. Volio bi se uključiti u neku hip-hop plesnu grupu i ozbiljno se 
baviti plesom, no tvoj otac smatra da je ples aktivnost za djevojke i da pravi muškarci ne plešu.

uputa: Razgovarajte u paru tako da riješite ovaj problem vodeći računa o različitim interesima, o 
svojim granicama ali i o čuvanju vašeg dobrog odnosa.


