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ŠTO  JE  EMPATIJA?

• Možete li opisati što je to empatija i kako se ljudi s 

razvijenom empatijom ponašaju?



EMPATIJA

• Sposobnost staviti sebe u „tuđe cipele” i 

vidjeti svijet s njihovog gledišta; sposobnost 

da iskusimo osjećaje druge osobe.

• Vidjeti druge ljude kao stvorenja koja misle i 

osjećaju.

• Razumjeti i o prihvatiti da drugi ljudi mogu 

imati uvjerenja koja se razlikuju od naših 

vlastitih.



EMPATIJA

• Rasprava i analiza životnih situacija ili problema s kojima se učenici mogu suočiti u 

svojim životima.

• Igranje uloga kako bi se riješile problemske situacije.

• Mlađi učenici mogu učiti kako se nositi s nasilnicima ili prijetnjama druge vrste, stariji 

učenici mogu raspravljati o razlikama vezanima za religiju ili rasu. Ako ih učimo 

empatiji, pružamo im vještine s pomoću kojih će se nositi s raznim problemima.

• Razvijanje strategije za razumijevanje tuđih osjećaja djeluje na učenike tako da bolje 

odgovaraju na probleme u kojima se zahtijeva rasprava u kojoj nema točnog rješenja ili 

pravog odgovora.

• Nikada ne prestajemo učiti kako se nositi s teškoćama životnih situacija.



VJEŽBA: NASTUPAMO!

• Svaki sudionik treba uzeti komadić papira i na njega zapisati 3 

stvari:

Kome:   Napisati ime sudionika iz grupe

Od koga:   Svoje ime

Zadatak:   Zadatak kojega treba izvesti odabrani sudionik 
pred cijelom grupom



JESTE LI ZAVRŠILI ZADATAK?



SADA….

• Sami odradite zadatak kojega ste htjeli zadati nekome 

drugome.

• Ako ste bili blagi i zadali lagani zadatak – imate 

razvijenu empatiju.

• Ako ste zadali težak zadatak – poradite na svojoj 

empatiji.



ZAPAMTITE:

•Uvijek se prema drugima ponašajte onako kako 

biste željeli da se oni ponašaju prema vama!



MOŽEMO LI POUČAVATI EMPATIJU?

• Empatija se može poučavati i empatične vještine mogu biti uvježbane i 

usvojene.

• Vještine kao što su slušanje, primjećivanje i interpretiranje verbalnih i 

neverbalnih znakova mogu biti važne komponente u izgradnji veza i 

potrebne vještine u društvenim odnosima.

• Razvijanjem tih vještina vježbamo kako bismo bolje u cijelosti sagledali 

osobu s kojom komuniciramo, a to će izgraditi našu interpersonalnu

inteligenciju.



IZVOR

• Strukturirani tečaj Cultivating an Entreprenurial Mindset in Education. ShipCon

Limassol Ltd.


