
Najčešća pitanja i odgovori: 

1. Treba li za provedbu školskog natjecanja formirati Povjerenstvo? 

Nije potrebno formirati Povjerenstvo: mentor sam provodi natjecanje i, ako učenici prođu na 

međuškolsko natjecanje, usmjerava ih u osmišljavanju igrokaza te je s njima na Zoom 

videopozivu 13.11., na dan natjecanja. To ne znači da učenici ne mogu imati dva mentora (pr. 

stručni suradnik pedagog i stručni suradnik knjižničar). 

2. Zbog mogućnosti zaraze ne ulazim učenicima na satove. Kako ću provesti natjecanje? 

Ukoliko uopće ne dolazite u doticaj s učenicima, savjetujemo Vam da se dogovorite s njihovim 

razrednicima da oni provedu natjecanje. Pri tome biste Vi, naravno, sve pripremili i organizirali, 

a razrednike biste zamolili da učenicima daju uputu te zapišu njihove rezultate. 

3. Moraju li na školskom natjecanju sudjelovati učenici iz svih šestih razreda (npr. ukoliko 

u nekim razredima nema zainteresiranih učenika, može li se provesti natjecanje za 

učenike jednog ili dva razredna odjela u kojima ima minimalno 6 zainteresiranih 

učenika)? 

Ako ne žele, učenici ne moraju sudjelovati na natjecanju. Ipak, pozivamo Vas da ih motivirate 

na uključivanje budući da će kroz igru učenici imati priliku promišljati o emocijama, o tome na 

što sve utječu i kako ih iskazuju, ali i o empatiji, “ja” porukama i sl., te može poslužiti kao 

dobar uvod za Vaše ostale planirane preventivne aktivnosti. 

4. U školi imamo samo jedno odjeljenje 6. razreda. Je li moguće uključiti i učenike petih 

razreda? 

Moguće je uključiti učenike petih razreda, ali onda vodite računa o tome da ćete, ukoliko prođu 

na međuškolsko natjecanje, utoliko sljedeće godine opet morati uzeti učenike (samo) petih 

razreda (jer učenici koji su već sudjelovali na natjecanju ne mogu opet biti sudionici).  

5. Što s pripremom učenika za natjecanje? 

Budući da se natjecanje učenika odvija preko igre, savjetujemo da se, ako želite učenike 

pripremati za natjecanje, poslužite Abecedom osjećaja (https://www.nzjz-

split.hr/images/MENTALNO/PUBLIKACIJE/ABCD.pdf), memoryjem Pretežno vedro 

(https://www.nzjz-split.hr/Memory/), te Vašim materijalima na temu emocionalne pismenosti, 

emocija, “ja-ti” poruka, empatiji, prosocijalnom ponašanju i sl., a o kojima ponešto imate i u 

samoj igri, u izborniku s lijeve strane. 

https://www.nzjz-split.hr/images/MENTALNO/PUBLIKACIJE/ABCD.pdf
https://www.nzjz-split.hr/images/MENTALNO/PUBLIKACIJE/ABCD.pdf
https://www.nzjz-split.hr/Memory/


Ukoliko bude učenika za individualno natjecanje i ekipa za grupno natjecanje koje imaju jednak 

broj bodova, Služba će poslati link za Kahoot! kviz koji će učenici rješavati pod šiframa koje 

su prethodno odabrali te ćemo na taj način dobiti konačnih 10 sudionika međuškolskog 

natjecanja. Pitanja u KAhoot! kvizu će se odnositi na alate i usluge koje Savjetovalište za djecu 

i mlade te Služba za mentalno zdravlje nude. Alati su Vam poznati (Abeceda osjećaja, društvena 

igra i memory), a nadamo se i usluge (telefonsko savjetovalište, e-savjetovalište i aplikacija za 

mobilne uređaje). Podsjetnik usluga imate u prilogu prethodnog maila (Plakat Savjetovališta). 

6. Koji je vremenski rok za provedbu školskog natjecanja? 

Rok za slanje šifri i bodova učenika koji su individualni i grupni pobjednici natjecanja u školi 

je 23.10. Nakon toga slijedi moguća provedba Kahoot! kviza kako bismo selektirali 10 škola te 

ti učenici kreću s pripremom igrokaza, a Služba im šalje službene majice natjecanja koje će 

obući za snimanje igrokaza. 

7. Zašto navedeni oblik šifri? 

„PVIN-šifra učenika-broj bodova” i „PVGN-šifra učenika-broj bodova” 

PV= Pretežno vedro, IN= individualno natjecanje, GN=grupno natjecanje 

8. Kako treba izgledati izvještaj o provedenom natjecanju? 

Ono što je važno u izvještaju je to da dobijemo podatke o tome 

1. koliko je učenika sudjelovalo 

2. na kakav ste način organizirali natjecanje,  primjerice: 

a. na satu razrednika, u inf. učionici, svaki učenik za sebe; 

b. u učionici u kojoj učenici inače borave, pri čemu je mentor otvarao pitanja i 

“klikao” odgovore, a učenici su pratili odvijanje igre preko projektora 

3. kakvi su učenički dojmovi o igri i natjecanju, a kakvi su Vaši dojmovi o natjecanju i 

novom okviru natjecanja 

4. te eventualno, prijedlozi za buduća natjecanja. 

Ako ste u mogućnosti, uz izvještaj ste pozvani priložiti nekoliko fotografija s natjecanja, ali 

podsjećamo da Vam je u tom slučaju potrebna učenička suglasnost i za školsko natjecanje. 

Sama forma izvještaja nije važna. 

Nadamo se da smo uspjeli pokriti najvažnija pitanja. Slobodno nas kontaktirajte ako Vam još 

nešto nije jasno. Nestrpljivo očekujemo prve šifre i bodove s provedenih školskih natjecanja! 



 

Mirela Grbić, prof defektologije 

Mirjam Juginović, mag.psych. 


