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Zdravje = stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja (WHO,
1986).

Duševno zdravje
= stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se
spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter
prispeva v svojo skupnost (WHO, 1986).

Povzeto po: Understanding U: Managing the ups and downs of life, V: Roškar idr., 2008, Zdrav
življenjski slog srednješolcev: izbrana poglavja iz duševnega zdravja.

Duševno zdravje
1. Stres
2. Travma
3. Anksioznost/tesnoba
4. Depresija
5. Osamljenost

Tvegana vedenja
 Vedenja, ki lahko dolgoročno ali kratkoročno škodujejo posameznikovemu
zdravju in blagostanju.
 V primerjavi z otroštvom v mladostništu porast: uporabe tobaka, alkohola in
drugih psihoaktivnih snovi, tveganega spolnega vedenje, nasilja oz. trpinčenja,

prekomernega hranjenja ali stradanja, ipd.
6. Samopoškodbe
7. Zloraba alkohola, tobaka, drog

8. Motnje hranjenja
9. Samomorilnost

Raziskave/Podatki
 Analiza vprašanj mednarodne raziskave Z zdravjem povezano vedenje v
šolskem obdobju ("Health Behaviour in School-aged Children", HBSC) med 11-,

13- in 15-letniki, 2014 (N=4982).
 Analiza vprašanj v spletni svetovalnici To sem jaz, www.tosemjaz.net, 20122013 (N = 5870 vprašanj).
 Najpogostejše duševne motnje pri otrocih in mladostnikih, ugotovljene na
primarnem in sekundarnem zdravstvenem nivoju (2003 – 2012; ZUBSTAT,
baze zunajbolnišnične statistike).

Analiza vprašanj mednarodne raziskave HBSC, 2014 (Jeriček Klanšček idr., 2015)
Delež mladostnikov s slabše ocenjenimi kazalniki duševnega
zdravja, skupaj in po starosti 11, 13 in 15 let.
11 let

13 let

15 let

skupaj
14%
24%

Vsaj dva tedna žalosten v zadnjih 12 mesecih.

23%
19%

Vsaj dva psihosomatska simptoma več kot enkrat
tedensko.

29%
28%

6%
12%

Slaba samoocena zdravja (slabo, še kar dobro zdravje).

11%

10%

Nezadovoljni z življenjem.

30%

13%
13%
12%

16%

36%

Analiza vprašanj mednarodne raziskave HBSC, 2014 (Jeriček Klanšček idr., 2015)
Tvegana vedenja (tobak, alkohol,
konoplja) pri mladostnikih starih 15 let.

11 let

Uporabil konopljo v zadnjih 12
mesecih.
Prvič opit v starosti 13 let ali
manj.

13 let

15 let

skupaj

19%

Se vsaj trikrat pretepal v zadnjih 12
mesecih.

9%

Prvič pil alkoholne pijače v
starosti 13 let ali manj.
Prvič kadil v starosti 13 let ali
manj.

Tvegana vedenja (nasilje) pri
mladostnikih starih 11, 13 in 15 let.

40%

17%

7%

11%
11%
10%

Bil žrtev trpinčenja vsaj enkrat v
preteklih par mesecih.
Sodeloval pri trpinčenju vsaj
dvakrat mesečno v peteklih par
mesecih.

17%

11%
9%

7%
9%

24%
26%
22%

Analiza vprašanj mednarodne raziskave HBSC, 2014 (Jeriček Klanšček idr., 2015)
Doživljanje šole pri mladostnikih skupaj in po starosti
11, 13 in 15 let, 2004.
11 let

13 let

15 let

skupaj

9,0%

Mladostniki, ki so zelo obremenjeni z delom
za šolo.

20,8%
21,4%
12,1%
1,5%

Mladostniki, ki menijo, da razrednik ocenjuje
njihov delo za šolo kot podpovprečno.

4,7%
4,7%
3,6%
9,5%

Mladostniki, ki jim šola sploh ni všeč.

15,5%

3,5%
9,6%

Analiza vprašanj mednarodne raziskave HBSC, 2014 (Jeriček Klanšček idr., 2015)
Povprečna ocena pogovorov v družini, podpore učiteljev in
sošolcev pri mladostnikih starosti 11, 13 in 15 let.
11 let

13 let

15 let

skupaj
4,3
4,1
4,1
4,2

Podpora sošolcev.

4,2
3,7
3,6
3,8

Podpora učiteljev.

4,3
4,1

Pogovor v družini.

3,9
4,1
0

1

2

3

4

5

Analiza vprašanj v spletni svetovalnici TSJ, 2012, 2013 (Lekić idr., 2014)
N = 5870 vprašanj
Delež vprašanj mladostnikov v
spletni svetovalnici po kategorijah.
20,7 20
14,7
11,9

9,9 8,9

6,8

5,2

Vsebinska porazdelitev spletnih vprašanj
znotraj krovne kategorije duševno zdravje.

Čustva
Nizka samozavest
Komunikacijski problemi
Motnje hranjenja
Razno
Samopoškodbe
1,4
0,2 0,2
Sanje
Samomorilnost
Stres
Depresija
Iskanje svetovalca
Žalovanje, izgube
Anksioznost
Psihiatrične težave

29,2%
18,7%
17,8%
7,4%
7%
6%
3,6%
3,4%
2,2%
2,1%
1%
0,7%
0,5%
0,3%

Število prvih obiskov otrok in mladostnikov zaradi duševnih motenj v
obdobju 2003 – 2012 (ZUBSTAT)
Porast števila prvih obiskov na primarnem in sekundarnem nivoju (specialistična
obravnava): 2004 - 5255 prvih obiskov, 2012 - 6464 prvih obiskov.
Najpogostejši vzroki prvega obiska na primarni /sekundarni ravni
Starostna
1)
skupina do
5 let
2)

Težave iz skupin motenj psihološkega razvoja (specifične razvojne motnje pri
govorjenju in jezikovnem izražanju; pervazivne razvojne motnje – npr. avtizem v
otroštvu, Aspergerjeva motnja).
Vedenjske in čustvene motnje (tiki, hiperkinetične motnje)

Število prvih obiskov otrok in mladostnikov zaradi duševnih motenj je v
obdobju 2003 – 2012 (ZUBSTAT)
Najpogostejši vzroki prvega obiska
na primarni ravni
Starostna
Fantje: hiperkinetična motnja in specifične
skupina od motnje pri govorjenju in jezikovnem
6 do 14 let izražanju ter pri šolskih veščinah.
Dekleta: specifične razvojne motenje pri
govorjenju in jezikovnem izražanju ter pri
šolskih veščinah, reakcije na hud stres in
prilagoditvena motnja.
Starostna
Fantje: motnje zaradi uživanja alkohola,
skupina od reakcija na hud stres in prilagoditvena
15 do 19 let motnja, druge anksiozne motnje, depresija.
Dekleta: druge anksiozne motnje, reakcija
na hud stres in prilagoditvena motnja,
depresija, motnje prehranjevanja.

na sekundarni ravni
Fantje: hiperkinetična motnja, mešane motnje
vedenja in čustvovanja.
Dekleta: motnje prehranjevanja, hirperkinetična
motnja, mešane motnje vedenja in čustvovanja

Fantje: hiperkinetična motnja, depresija, mešane
motnje vedenja in čustvovanja, težave zaradi
alkohola, druge anksiozne motnje.
Dekleta: motnje prehranjevanja, mešane motnje
vedenja in čustvovanja, depresija, reakcija na
hud stres in prilagoditvena motnja, druge
anksiozne motnje.

1. Stres
 Vaja 1.

1. Stres
 Predstavlja normalen odziv na situacijo, ki poruši naše ravnovesje.
 BOJ-BEG odziv, nam pomaga pri spoprijemanju z nevarnostjo.
 Lahko predstavlja spodbudo z delovanje – pozitivni stres.
 Če traja dolgo časa, se ponavlja, mu ne sledi sprostitevna reakcija – negativni stres.

 Kaj je za nekoga pozitivni in kaj negativni stres, je odvisno od
posameznika in njegove interpretacije, zato je treba biti dovolj odprt in
pozoren na posebnosti in enkratne značilnosti vsakega učenca.

Simptomi stresa
 Telo: pospešen srčni utrip, hitrejše dihanje, znojenje, upočasnjena prebava;
dolgoročno – glavobol, želodčne težave, …
 Čustva: razdražljivost, obup, potrtost in brezvoljnost; dolgoročno občutek
izgorelosti – občutek, da je delo brez smisla, cinizem, …
 Misli: ‚Ne zmorem.‘ ‚Zmešalo se mi bo.‘
 Vedenje: pozabljivost, neracionalnost, zmanjšana koncentracija, slabo

presojanje, zamegljene predstave, matematične napake, težave pri
razmišljanju, okrnjena domišljija, slaba samopodoba.

Prepoznavanje stresa pri otrocih/mladostnikih
• Zrelost, starost, izkušnje vplivajo na občutljivost na stres.
•

Pomanjkanje izkušenj s stresnimi situacijami, povečuje občutljivost nanje.

• Stopnja kognitivnega razvoja določa način spoprijemanja s stresom.
.

• Možni so drugačni simptomi
•

Izogibanje stresni situaciji, regresivno vedenje (npr. zvijanje las, sesanje prstov),
povečana odvisnost od odraslih, zmanjšana koncentracija, razdražljivost ter telesni
znaki (bolečine v trebuhu, vročina, glavobol, vrtoglavica, driska), za katere ne
moremo najti jasnega vzroka.

• Prehod v adolescenco
•
•

Porast števila situacij, ki zahtevajo spoprijemanje.
Porast uporabe manj prilagojenih strategij spoprijemanja s stresom (zloraba drog,
prenajedanje ali hujšanje itd.).

Dejavniki stresa (Jeriček, 2007)
• Šola (npr. vrstniki, sošolci, učitelji, spraševanje, preverjanje znanja, nastopi,
zasmehovanje vrstnikov).
 Razmere doma (npr. visoka pričakovanja, slab odnos med staršema, premalo
časa za otroke, nezanimanje, neprimerno izražanje čustev).
 Značilnosti otroka (npr. osebnostne značilnosti, perfekcionizem, pretirana
občutljivost, introvertiranost).

Dejavniki stresa
 Vaja 2.

2. Travma
 Negativen, nasilen dogodek, ki povzroči duševno rano ali bolečino.
 Npr. prometna nesreča, naravne nesreče, smrti bližnjih, poškodbe, ...
 Otroci so bolj občutljivi, ker imajo manj izkušenj.

 Posttravmatska stresna motnja:
 Znaki se pogosto pokažejo kmalu po travmatičnem dogodku - pri pribl. 1/2 ljudi se v

3 mesecih izboljšajo sami od sebe izboljšajo (pri nekaterih lahko trajajo leta; pri
nekaterih se pojavijo šele nekaj let po dogodku).
 Strokovna pomoč potrebna v primeru, da:
 Ima otrok težave z vsakodnevnim funkcioniranjem.
 Podoživlja travmo v obliki nočnih mor, flashbackov.
 Se izogiba krajem, ljudem in stvarem, ki so povzročili travmo.
 Se dlje časa kažejo znaki negativnega stresa.

3. Anksioznost/tesnoba
 Predstavlja normalen odziv.
 Nam pomaga, da se bolje soočimo s trenutno stresno situacijo/pripravimo na

prihajajočo.

 Je normalen del odraščanja.
 Pri določenih starostih normalni strahovi, ki jih otroci sčasoma prerastejo -

npr. pri mlajših otrocih normalna anksioznost pred tujci, pri starejših pred
nastopanjem pred vrstniki.

 Anksiozne motnje
 Otrok se pretirano boji prihajajočega dogodka ali nevarnost dojema večjo, kot je v

resnici.
 Anksioznost ovira običajno funkcioniranje (aktivnosti v šoli/izven, sklepanje
prijateljstev, odnosi z družinskimi člani, uživanje v običajnih aktivnostih) in
povzroča stisko.

Simptomi anksioznih motenj (Dernovšek in Malačič Kladnik, 2011)
 Telo: hiter utrip srca, pospešeno dihanje, bolečine v trebuhu, slabost, potenje,
trepetanje, glavoboli, vrtoglavica, občutek dušenja, cmok v grlu, občutek
neresničnosti. (Pri zelo majhnih otrocih predvsem telesni simptomi).
 Čustva: nenehna zaskrbljenost, da se bo nekaj zgodilo ali bi se lahko zgodilo;
jeza, agresivnost, napadi joka, oporekanje, uporništvo, nezmožnost biti pri
miru, splošna vznemirjenost.
 Misli: zaskrbljenost za trenutne okoliščine ali dogodek v prihodnosti (,Kaj, če
pri telovadbi padem in se mi bodo vsi smejali?, ,Kaj, če mami pozabi priti pome?,).

 Vedenje: Izogibanje krajem ali okoliščinam (npr. ne želi glasno brati v šoli),
nenehno spraševanje po zagotovilih - tudi kadar so jih že prejeli (,Me boš res

prišel iskat?, ,Si prepričan, da se mi ne bodo smejali?,), varna vedenja (ne gre od doma
brez oblačil za preobleči, če bi mu bilo slučajno slabo; se ne udeleži starosti primernih
aktivnostih, če poleg ni enega izmed staršev).

Socialna anksioznost (Dernovšek in Malačič Kladnik, 2011)
 Močan strah pred družabnimi situacijami ali okoliščinami, v katerih bi se lahko
ponižali, osramotili pred drugimi (npr. nastopanje pred drugimi, komunikacija
z drugimi, ker bi lahko rekli kaj neprimernega).
 Pričetek navadno v adolescenci (lahko sledi stresni izkušnji, ko se je otrok počutil

ponižano ali se razvije sčasoma).
 Značilnosti oseb: nerealno visoka pričakovanja do sebe, nizka samozavest, težave pri
navezovanju/ohranjanju prijateljstev.
Nastop pred drugimi

Interakcija z drugimi

-

-

-

govorjenje v javnosti (predstavitev v šoli)
nastop pred drugimi (glasbeni, tekma)
sodelovanje v razredu (spraševanje
učitelja, glasno branje)
uporaba skupnih sanitarij
jesti pred drugimi
pisati pred drugimi (na tablo)
vstopiti v prostor, ko vsi že sedijo

spoznavanje ljudi
pogovor s sošolci ali prijatelji
pogovor z odraslimi (npr. učitelji)
druženje in vabljenje k sebi domov (rd zabave)
izražanje lastnega mnenja, biti odločen
zmenki
telefonski pogovori
sodeovanje v skupinah (šolski projekti)
naročanje hrane v restavraciji

Simptomi socialne anksioznosti (Dernovšek in Malačič Kladnik, 2011)












Nelagodje ob ali izogibanje preizkušanju česa novega.
Šepetanje ali momljanje.
Izogibanje očesnemu stiku.
Nelagodje ob izpostavljenosti.
Plahost v družbi tujcev in strah pred govorjenjem z njimi.
Težave pri govorjenju pred drugimi.
Malo prijateljev.
Vedno se držijo ob robu skupine.
Pri jedi v jedilnici sedijo sami.
Plahost na splošno.
Skrbijo jih negativne ocene drugih (rekel bom kaj neumnega, ne bodo me
marali itd.), četudi jih nihče ne ocenjuje.

Socialna anksioznost – kako pomagati učencu?
 Vaja 3.

Socialna anksioznost – kako pomagati učencu?
 Pogovor z učencem.
 Postopno (načrtno) privajanje na nastopanje: na začetku krajše spraševanje,

učenec ostane v klopi, nato se spraševanje podaljša in učenec pride pred tablo.
 Dobra priprava na spraševanje doma.
 Učenje sprostitvenih tehnik.
 Ob hujši težavi – pomoč šolske svetovalne službe, drugih strokovnjakov.

Tehnike sproščanja
 Vaja 4.

4. Depresija
 Pogovorna raba: „furam depro“ / „jaz grem depresijo zganjat“ / „sem itak še
malo v popočitniški depri”, ...
 Žalost, slabo počutje, potrtost so pričakovani ob doživljanju nečesa
neprijetnega, izgube (npr. spor s prijateljem, slaba ocena, konflikt s starši). To
še ne pomeni, da je oseba depresivna.

Simptomi depresije
 Pri osebi z depresijo je vsaj dva tedna prisotno:
 zelo slabo razpoloženje (potrtost, depresivnost, obup);
 doživljanje malo interesa in zadovoljstva v stvareh, ki jih počne;
 opazna sprememba teže in apetita;
 se ne more dovolj naspati ali preveč spi;
 se nenehno počuti nemirno ali upočasnjeno;

 razmišlja, da je brezvredna ali kriva nečesa;
 je večino časa zelo utrujena;
 občuti praznino ali otopelost;
 se zelo težko zbere ali sprejema odločitve;

 razmišlja o smrti ali samomoru.

 Ovirano je njeno vsakodnevno funkcioniranje.

Prepoznavanje depresije pri otrocih/mladostnikih
 Težje prepoznati:
 Manjši kot je otrok, več ima telesnih simptomov (otroci težje izrazijo občutja z

besedami).
 Začasne spremembe razpoloženja in čustvovanja so razvojno normalne (razpoloženje
se pri mladih bolj spreminja in niha).
 Lahko se kaže na različne načine (npr. poudarjena tesnobnost, prepirljivost,
razdražljivost, nemir).
 Simptomi pogosto prekriti z izstopajočimi zunanjimi znaki (motnje vedenja,
hiperaktivnost, motnje hranjenja ...).

Povezanost misli, čustev, vedenja
Okoliščine:
• konec zveze
• osamljenost
• spori, konflikti

Misli:
• negativni načini
razmišljanja
• pretirana
samokritičnost

Dejanja:
• umik od drugih
• odpoved
aktivnostim
• slaba skrb zase

Čustva:
• žalost
• obup
• praznina
• tesnoba
Telesno stanje:
• pomanjkanje
energije
• spremembe
apetita /vzorcev
spanja

Povzeto po Bilsker idr., 2005. Obvladovanje depresije za najstnike.

5. Osamljenost
 Emocionalna:
 Pomanjkanje tesne intimne povezanosti; občutek praznine, strahu, tesnobe,

zavrženosti, …

 Socialna:
 Pomanjkanje občutka skupnosti, deljenja skupnih interesov, pripadnosti socialni

skupini.
 Povezana z nizko samopodobo, agresivnim vedenjem, nizko priljubljenostjo med
vrstniki, socialnimi zavrnitvami, težavami z navezovanjem stikov in osamljenostjo v
poznejših življenjskih obdobjih.

Osamljen učenec (Musek, 2008: Kratka lestvica osamljenosti v šoli)
 Ima občutek, da nima dosti prijateljev v razredu.
 Se v razredu pogosto počuti osamljeno/nima dosti skupnega z večino učencev.
 Ima občutek, da ga malo sošolcev razume oz. sošolcem ni mar zanj.
 Zaznava, da mu malo sošolcev nudi pomoč in podporo/mu je ob težavah na
razpolago za pogovor/ga podpira pri odločitvah.
 Nima sošolcev s katerimi bi se lahko pogovarjal o občutkih.

Kako pomagati osamljenemu učencu?
 Vaja 5.

Kako pomagati osamljenemu učencu? (Košir, 2013)
 Oblikovanje prijateljskega, toplega okolja.
 Spodbujanje komunikacije med učenci.
 Prepoznati in izpostaviti skupne točke med člani skupine.
 Sodelovalne naloge in skupni cilji.
 Podporni odnos.
 Pogosta pohvala primernega vedenja.
 Pozitivna pričakovanja glede vedenja.
 Usmerjanje v konstruktivne naloge, primerne dejavnosti.

Tvegana vedenja
 Velik porast v mladostništvu.
 Problematična, kadar se začnejo zgodaj v razvoju mladostništva, so
kontinuirana, potekajo v več kontekstih, so prisotni vrstniki.
 Pridobivanje večje neodvisnosti, razvijanje novih socialnih odnosov,

eksperimentiranje z novimi oblikami vedenj, preizkušanje meja lastnih zmogljivosti,
ugodje (občutek sprostitve, vznemirjenja, lajšanje neugodnih čustev), napolnitev
prostega časa.

6. Samopoškodbena vedenja
 Namerno poškodovanje lastnega telesa (ni posledica nesreče), z namenom
zmanjšati psihološko stisko. Lahko postane način reševanja notranje napetosti.
 Npr. rezanje, povzročanje opeklin, udarjanje z deli telesa ob ostre in trde predmete

itd.)

Občutki preplavljenosti z
neprijetnimi čustvi,
nezmožnost spoprijemanja
z njimi, nemoč glede
reševanja problemov

Občutki otopelosti,
brezsmiselnosti, odtujenosti
od drugih, osamljenosti

Sprožitelj (stresni dogodek,
težave)
Samopoškodba

Občutek olajšanja, nadzora
nad situacijo, umirjenosti

Občutek, da so ‚živi‘ in/ali
zmožni funkcionirati

Vir: LifeSIGNS:http://www.selfharm.org/what/precursors.html.

Možni znaki samopoškodbenih vedenj
 Nepojasnjene ali pogoste poškodbe (ureznine, modrice, zlomi).
 Nošenje majic z dolgimi rokavi, dolgih hlač, tudi ob toplem/vročem vremenu.
 Umikanje družbi, želja po preživljanju časa sam v daljših časovnih obdobjih.
 Pogosto nošenje ostrih predmetov s seboj (v torbah, žepih).
 Samopoškodbeno vedenje prisotno pri vrstnikih.
 Itd.

7. Zloraba alkohola, tobaka, drog
 Vse nižja starost otrok, ko se prvič srečajo z alkoholom in drogo.
 Številni mladi v določenem obdobju eksperimentirajo, redni uporabniki so
redki.
 Prej kot začne otrok uživati droge, bolj je ranljiv za negativne posledice:
 Večje tveganje za razvoj odvisnosti.
 Negativni učinki na razvoj možganov in nekaterih kognitivnih sposobnosti (npr. pri

alkoholu - delovni spomin, pozornost, učenje).
 Zaviranje osebnostnega razvoja (npr. pretirani, nezreli čustveni odzivi na situacije,
presoja, načrtovanje, dokončevanje nalog, sledenje ciljem).

Možni znaki zlorabe alkohola, tobaka, drog
 Spremembe v vedenju in stališčih – npr. laganje, kraje.
 Spremembe razpoloženja.
 Poslabšanje zdravstvenega stanja.
 Spolno prenosljive bolezni.
 Težave v šoli.

8. Motnje hranjenja
 Anoreksija
 Najpogosteje pri dekletih v adolescenci.
 Namerno stradanje, pretirana telesna aktivnost, bruhanje, uporaba odvajal ali

diuretikov.
 Bolesten strah pred debelostjo, motena predstava o lastnem telesu.

 Bulimija
 Večinoma normalna telesna teža, zato je motnjo težje prepoznati.
 Preobremenjenost s telesno težo in obliko svojega telesa, bolesten strah pred

debelostjo in občutek pomanjkljivega nadzora nad lastnim hranjenjem - napadi
neobvladljivega hranjenja s pretiranimi količinami hrane, ki jo nato na kateri koli
način odstranijo iz telesa.

8. Motnje hranjenja
 Ortoreksija
 Pretežno ženske v poznem mladostniškem in zgodnjem ter srednjem odraslem

obdobju.
 Obsedenost z biološko čisto in neoporečno hrano, kar vodi do izrazitih
prehranskih omejevanj.

 Bigoreksija
 Pretežno moški v poznem mladostniškem ali zgodnjem odraslem obdobju.
 Obsedenost s potrebo po mišičastem telesu.

9. Samomorilnost
 Ločevanje med različnimi oblikami samomorilnosti, ki pogosto predhodijo
samomorilnemu dejanju.
 Proces, ki od samomorilnih misli prehaja k resnejšim oblikam samomorilnega

vedenja (načrt, metode, namen, dejanje).

 Dejavniki tveganja







Predhodni poskus ali poskusi v družini;
psihiatrične motnje;
nedavne izgube;
socialna izolacija;
zloraba alkohola, drog;
izpostavljenost nasilju doma.

Opozorilni znaki, ki kažejo na veliko tveganje za prisotnost
samomorilnega vedenja









Izjave, ki nakazujejo željo po smrti.
Izražanje občutkov obupa, nemoči, ujetosti.
Spremembe razpoloženja (depresija, anksioznost, izražanje jeze)
Nenadne spremembe vedenja.
Spremembe apetita, spanja.
Povečana zloraba drog, alkohola.
Umik iz stikov s prijatelji, družino.
Itd.

 Ob stiski bo učenec lahko spregovoril prijatelju ali tistemu učitelju, s katerim je
uspel vzpostaviti odnos zaupanja.

Kaj storiti – splošna priporočila
 Zaupen pogovor z učencem: izberemo primeren kraj, se mu povsem posvetimo.
 Mirno, ne-obsojajoče, ne kažemo neodobravanja, smo razumevajoči do stiske,
je ne podcenjujemo.
 Učenca poslušamo. Lahko se zgodi, da ne bo želel govoriti, poskusimo izraziti
skrb in razumevanje: npr. ‚kaj se je zgodilo‘ / ‚opazil sem, da si v stiski in se
sprašujem, če ti lahko kako pomagam‘. V pogovoru poskusimo izvedeti, kako
visoka je ogroženost (kako pogoste so misli na smrt, kako resen je namen/ kako
pogosto je samopoškodbeno vedenje).
 Na začetku pogovora potrebno odkrito povedati, kakšne so naše omejitve glede
zaupnosti - v primeru, da nam bo povedal kaj, zaradi česar nas bo skrbelo za
njegovo zdravje ali življenje, bomo morali ukrepati.
 Povemo, da nas skrbi zanj in mu želimo pomagati pri iskanju strokovne
pomoči – kjer bodo lahko njegove težave zaupno razreševali skupaj z
usposobljenim strokovnjakom.
 Sledimo protokolu, ki ga imamo v šoli za tovrstne primere (usmerjanje k
šolskemu svetovalnemu delavcu, pogovor s starši).
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