
Hodogram aktivnosti – UNICEF-ov projekt „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ 
 

KORAK AKTIVNOSTI UKLJUČENI RAZINA 
ŠKOLE 

RAZINA 
ODJELA 

EDUKACIJA 
NASTAVNIKA 

BROJ 
SATI 

sastanak* uprava škole i mentor    Upoznavanje s 
programom vijeće koordinacijski odbor i 

mentor 
učiteljsko vijeće   

 
2 

primjena i obrada razrednici  svi 
od 5. – 8. 

upute za primjenu i 
obradu 

3 Primjena upitnika 

objedinjavanje rezultata 
za školu 

koordinacijski odbor     3 

Upoznavanje s 
pojavom 

predavanje i 
prezentacija školskih 
rezultata 

koordinator i mentor svi zaposlenici    
3 

 
 
 
 
 
 

1. 

Planiranje 
aktivnosti 

 ravnatelj, mentor i 
koordinacijski odbor 

svi zaposlenici   2 

odjelna razrednici i učenici  svi odjeli radionice ili pedagoški 
dan 

školska koordinacijski odbor učiteljsko vijeće   
pravilnici uprava škole i 

nadležna tijela 
sastanak   

 
 
 
4 

roditeljski sastanak razrednici i roditelji  svi odjeli radionica 1 

 
 
 

2. 

Uspostava 
vrijednosti i pravila 

Uspostava restitucije svi učitelji  svi odjeli radionica 3 
Obrada teme na 
SRO 

radionice u odjelu razrednici  svi odjeli radionica 7 

Poštivanje 
vrijednosti i pravila 

 razrednici, nastavnici i 
učenici 

 svi odjeli konzultacije i 
supervizija 

2 

nadzor 
sandučić 
zaduženja - grupe 

koordinacijski 
odbor 
različite grupe  

 radionica za sve 
zaposlene 

Zaštitna mreža 

tema kroz kurikulum 

svi 

stručni aktivi   

 
5 

prikupljanje volontera stručni suradnici i 
razrednici 

 oglašavanje u 
odjelu 

 

rad s volonterima stručni suradnici  radionice za volontere 

Vršnjaci pomagači 

volonteri djeluju stručni suradnici 
prostor i uvjeti 
za rad   

 
3 

 
 
 
 
 
 

3. 

Rad s roditeljima roditeljski sastanak – 
roditeljski stilovi 

svi učitelji  svi odjeli radionica 2 



uspostavljanje kontakta kontakti i 
sastanci 

  Suradnja s 
lokalnom 
zajednicom uspostava suradnje i 

mreže 

ravnatelj, mentor i 
koordinacijski odbor 

izrada akcionog 
plana 

  

 
3 

okupljanje 
zainteresiranih 

koordinacijski odbor vijeće roditelja   

 
 
 
 

4. Suradnja s 
roditeljima 

rad u akcijskim 
grupama 

zaduženi osigurani uvjeti 
rada 

  

 
2 

učenici traže pomoć 5. Praćenje 
ojačavanje slabih karika 

svi vijeće svi odjeli susreti podrške s 
mentorom 

2 

škola djeluje po 
protokolu 

svi svi po 
zaduženjima 

svi odjeli   

rad s roditeljima i 
djecom s teškoćama 

  

 
 
 

6. 

Škola djeluje po 
protokolu 

suradnja sa 
specijaliziranim 
službama 

svi učitelji i stručni 
suradnici 

  

susreti podrške s 
mentorom 

 
2 

evaluacija i sažimanje 
rezultata 

svi,  
koordinacijski odbor 

vijeće, vijeće 
roditelja, 
predstavnici 
lokalne 
zajednice 

svi odjeli   
 
 

7. 

Škola je sigurnije 
mjesto 

dodjela priznanja 
"Škola bez nasilja" 

svi  

 
 
 
5 

  
UKUPNO SATI 

 

 
54 

 
* zaduženja mentora/ice 


