
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zaštita mentalnog zdravlja djece tijekom i nakon 
izvanrednih javnozdravstvenih situacija 

 

AKTIVNOSTI – MODUL 3 
Razvoj i provedba intervencija u školama radi promicanja mentalnog 

zdravlja učenika 

Ova publikacija izrađena je uz financijsku potporu programa Erasmus+   Europske   
unije.   Publikacija   odražava   isključivo stavove  autora  te  se  Europska  komisija  ne  
može  smatrati odgovornom za bilo kakvo korištenje informacija sadržanih u njoj. 
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Cjelina 1 

Aktivnost 1 
Uloga je nastavnika: 

A. dati akademsku podršku učenicima – oni ne mogu pružiti ni zamijeniti specijalističku skrb u odnosu 
na poteškoće mentalnog zdravlja, posebice tijekom izvanrednih javnozdravstvenih situacija 

B. savjetovati učenike u vezi s emocionalnim problemima i problemima u ponašanju tijekom izvanrednih 
javnozdravstvenih situacija 

C. obrazovati učenike i pružati im podršku u vezi uobičajenih poteškoća mentalnog zdravlja tijekom 
izvanrednih javnozdravstvenih situacija 

D. organizirati grupno savjetovanje za roditelje radi pružanja podrške roditeljima u vezi s poteškoćama 
mentalnog zdravlja kod učenika 

 

MOGUĆI ODGOVORI 

Točan odgovor: C 

 

Aktivnost 2 
Koje od sljedećih rečenica predstavljaju SMART ciljeve? (odaberite dvije) 

1. Do kraja polugodišta učenici će biti upoznati s uobičajenim simptomima anksioznosti i stalne 
zabrinutosti 

2. Naučiti ću prakticirati ljubav i suosjećanje prema sebi 

3. Organizirati ću predavanje na temu razmjene ideja s učenicima kako bismo razgovarali o stigmi u vezi 
s mentalnim zdravljem 

4. Tijekom sljedećeg roditeljskog sastanka obavijestit ću roditelje o dostupnim uslugama u vezi s 
mentalnim zdravljem za djecu u zajednici 

 

MOGUĆI ODGOVORI 

Točni odgovori: 1 i 4  

 

Aktivnost 3 
Vrednovanje: 

A. Pomaže ravnatelju škole da ocijeni moj rad 

B. Nije potrebno jer sam mogu vidjeti funkcionira li program ili aktivnost ili ne 

C. Podrazumijeva procjenu uspjeha učenika 

D. Pomaže mi da vidim što je dobro primljeno, a koji element programa treba prilagoditi 

 

MOGUĆI ODGOVORI 

Točan odgovor: D 
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Cjelina 2 

Aktivnost 1 
Za stvaranje učinkovite intervencije: 

A. Povezat ću ju s vlastitim interesima i snagama 

B. Razmislit ću o tome kako eliminirati troškove 

C. Nije potrebno gledati što su drugi radili, ja bolje poznajem svoj razred. 

 

MOGUĆI ODGOVORI 

Točan odgovor: A 

 

Aktivnost 2 
Politika za mentalno zdravlje i dobrobit ima za cilj: 

A. Objasniti kako će se učenike ukoriti ako pokažu neprimjereno ponašanje. 

B. Pružiti nacionalne smjernice o tome kako bi trebalo disciplinirati učenike. 

C. Objasniti predanost dobrobiti učenika u obrazovnom okruženju. 

 

MOGUĆI ODGOVORI 

Točan odgovor:C 

 

Aktivnost 3 
Intervencije za socio-emocionalno učenje odnose se na: 

A. Razvoj vještina učenja kod djece 

B. Pomoć djeci s emocionalnim i bihevioralnim razvojem 

C. Pomoć djeci da se nose sa školskim obvezama 

 

MOGUĆI ODGOVORI 

Točan odgovor: B 
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Cjelina 3 

Aktivnost 1 
Vaša učenica Ana, koja se oporavlja od poremećaja u prehrani, upravo je istrčala iz učionice zbog 
sadržaja predavanja koji ju je uznemirio. U razredu je gostujući dijetetičar govorio o prehrani, 
predodžbama o fizičkom izgledu i zdravoj hrani kad je drugi učenik dao implicitno uvredljiv komentar o 
težini i indeksu tjelesne mase. To je jako uznemirilo Anu, koja je istrčala iz razreda. Vi ste također izišli iz 
učionice kako biste provjerili kako je ona i zatekli ste je kako nervozno korača hodnikom sa zabrinutim 
izrazom lica. 
Koji je odgovor najprikladniji u ovom slučaju? 
A. Mislio sam da si se oporavila od poremećaja u prehrani. Zašto ti ovo smeta? 
B. Primijetio sam da si istrčala iz razreda nakon što je drugi učenik dao onaj bešćutan komentar. Želiš li 
razgovarati o tome kako se osjećaš ili trebaš vremena za sebe? 
C. Vrati se u razred, bolje da ništa ne propustiš kako ne bi zaostala za drugima.C. Vrati se u razred, bolje 
da ništa ne propustiš kako ne bi zaostala za drugima. 
 
MOGUĆI ODGOVORI 
Točan odgovor: B 
 

Aktivnost 2 
Prikaz slučaja 
Suzana ima 13 godina i majka joj je umrla prije godinu dana od bolesti uzrokovane virusom COVID-19. 
Suzani je još uvijek teško u školi. Povremeno je živahna i igra se s vršnjacima u školskom dvorištu, a 
nekad je vidno uzrujana ili emotivna i povlači se iz aktivnosti i socijalnih interakcija. Suzana ima 
poteškoće sa spavanjem i teško se koncentrira u školi. Prošlog tjedna tijekom sata vidjeli ste da Suzana 
plače. Razgovarali ste s njom i rekla vam je da se osjeća vrlo tužno i da osjeća krivnju kad se zabavlja s 
drugim učenicima tijekom odmora. Rekla je da joj nedostaje mama i da se teško nosi sa školom. 
 
Kako biste odgovorili Suzani? 
 
MOGUĆI ODGOVORI 
 
Aktivno slušajte priču učenice bez osuđivanja. 
Pokažite da osjećaje i misli učenice smatrate opravdanima i normalnima. 
Potaknite ju da razgovara s voljenim osobama o tome kako se osjeća i recite joj da je važno da podijeli 
svoju tugu s obitelji. Podsjetite ju na to koliko je važno zatražiti pomoć kad joj je potrebna. 
Također možete razgovarati s njom o načinima na koje može odati počast uspomeni na svoju mamu. 
Razgovarajte s njom o tome što možete učiniti kako biste joj dali podršku na nastavi kad se osjeća 
shrvano. 
Žao mi je što se osjećaš tako tužno, tugovanje je težak proces za svakoga i u redu je da se osjećaš 
uzrujano i da ti nedostaje majka. 
Fizički ne možemo biti tužni cijeli dan, prirodno je i ljudski da uživaš u društvu svojih prijatelja. To ne 
znači da ti majka ne nedostaje – voliš je i s nježnošću ju se prisjećaš. 
Jesi li razgovarala s obitelji o tome kako se osjećaš? Ponekad kad nam je teško, možemo se bolje osjećati 
ako razgovaramo s voljenim osobama. Ne možemo se sami nositi s teškim situacijama i iznimno je važno 
da zatražiš pomoć kad se osjećaš shrvano. Ako nisi sigurna što reći, napiši poruku o tome kako se osjećaš 
i što ti je na umu i daj tu poruku nekome kome je stalo do tebe. 
Neke se osobe osjećaju mirnije ako sa sobom nose neki mali predmet koji ih podsjeća na voljenu osobu, 
poput fotografije – želiš li ti to učiniti? 
Kad se sljedeći put budeš osjećala tako tužno, reci mi pa mogu nazvati tvoju obitelj ili te povezati sa 
psihologom koji ti može pomoći da se nosiš sa svojim osjećajima tijekom ovog teškog razdoblja. 
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Cjelina 4 

Aktivnost 1 
Je li izjava u nastavku točna ili netočna? 

Umjetnost može pomoći djeci da se oporave i da bolje komuniciraju jer su njihove jezične vještine 
ograničene. 

 

MOGUĆI ODGOVORI 

Točan odgovor: Točna 

 

Aktivnost 2 
Je li izjava u nastavku točna ili netočna? 

Važno je odraditi standardni plan i program predviđen za određeni dan, a ako ostane dovoljno vremena, 
mogu se ubaciti kreativne aktivnosti. 

 

MOGUĆI ODGOVORI 

Točan odgovor:Netočna 

 

Aktivnost 3 
Je li izjava u nastavku točna ili netočna? 

Ako učenik radi greške tijekom procesa izrade umjetničkog djela, važno je pokazati mu koji je ispravan 
način. 

 

MOGUĆI ODGOVORI 

Točan odgovor: Netočna 
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Cjelina 5 

Aktivnost 1 
Je li izjava u nastavku točna ili netočna? 

Informativni sastanak o pandemiji ima za cilj obrazovati roditelje o školskom uspjehu učenika tijekom 
pandemije. 

 

MOGUĆI ODGOVORI 

Točan odgovor: Netočna 

 

Aktivnost 2 
Je li izjava u nastavku točna ili netočna? 

Uobičajeno ponašanje adolescenata tijekom izvanrednih javnozdravstvenih situacija kao što je 
pandemija virusa COVID-19 uključuje probleme s koncentracijom, tugu zbog toga što se ne viđaju s 
ljudima, osjećaj dosade i usamljenost. 

 

MOGUĆI ODGOVORI 

Točan odgovor: Točna 

 

Aktivnost 3 
Prilikom nošenja s uznemirujućim mislima: 

A. Važno je spriječiti reakciju „borbe, bijega ili zamrzavanja”. 

B. Možemo primijetiti da imamo manje misli nego inače. 

C. Naš mozak ubrzano radi ili se fokusira na sitnice koje nam prije nisu smetale. 

 

MOGUĆI ODGOVORI 

Točan odgovor: C 

 
 
 
 


