
TERAPIJA IGROM:
VJEŠTINE I
INTERVENCIJE  U
RADU S DJECOM
S p l i t ,  j e s e n  2 0 1 8 .  



PROGRAM INTEGRIRA VJEŠTINE I TEHNIKE
IZ DIREKTIVNE I NEDIREKTIVNE TERAPIJE
IGROM PRIMJENJIVE U RADU S DJECOM

PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DOBI

Ci l j  edukaci je  je  
naučit i  stručnjake 
mentalnog zdravl ja  

kako kor ist it i  v ješt ine 
i  tehnike iz  terapi je  

igrom u radu s  d jecom 
predškolske i  školske 

dobi .



Za koga je edukacija 
namijenjena? 

Namijenjena je za: 
 

psihologe, pedagoge, 
 

socijalne pedagoge, 
 

edukacijske rehabilitatore, 
 

socijalne radnike, 
 

psihijatre, logopede, 
 

odgajatelje, učitelje 
 

kao i sve druge koji rade s 
djecom.

* 62 školskih sati stručne 
edukacije raspoređene kroz 4 

modula 
 

* 8 školskih sati grupne 
supervizije 

 
* Rad u grupi do 20 polaznika u 
ugodnoj, pozitivnoj i razigranoj 

atmosferi 
 

* Voditeljicu s bogatim iskustvom 
i znanjem u radu s djecom 

 
* Potvrdu o sudjelovanju za 70 

sati stručne edukacije 
 

* Osvježenja u pauzama 
 

* Pisane materijale 
 

* Knjigu "Terapija igrom" 

Sudjelovanjem dobivate: 



Na ovoj radionici, polaznici će se 
upoznavati s vještinama ne- 
direktivne terapije igrom. 

Te vještine su: empatičko 
reflektiranje, postavljanje 
granica u tri koraka te ne- 
direktivni način igranja. 

Polaznici će uvježbati svaku od 
ovih vještina koje se mogu 
generalizirati na brojne situacije 
u komunikaciji s djetetom, ali 
isto tako mogu se prenijeti 
roditeljima i kolegama 
stručnjacima s kojima rade. 

Uz to, predstavit će se razlika 
između pohvaljivanja i 
ohrabrivanja djece te će se dati 
smjernice kako poticati zdrav 
razvoj djetetova 
samopoštovanja.

1.MODUL: VJEŠTINE NE- 
DIREKTIVNE TERAPIJE 
IGROM 

2.MODUL: OSNOVNE 
TEHNIKE ZA RAD U PIJESKU I 
KORIŠTENJE PRIČA 

3.MODUL: KORIŠTENJE 
EKSPRESIVNIH TEHNIKA U 
RADU S DJECOM: CRTEŽ I 
LUTKE 

4.MODUL: SUPERVIZIJA I 
CERTIFIKACIJA 

Polaznici će se upoznati s 
osnovama kako mogu koristiti 
pijesak u svom radu s djecom. Uz 
to, upoznat će se s osnovama 
korištenja terapeutskih priča.  

Pijesak se pokazao kao izvrstan 
medij da dijete samoinicijativno 
otkrije svoj unutarnji svijet 
stručnjaku. Stoga će polaznici će 
naučiti kako koristiti pijesak kada 
je dijete uznemireno, kako mu 
kroz korištenje pijeska pomoći da 
se smiri, kako da s djetetom 
razgovaraju o problematičnoj 
situaciji koristeći figurice i 
pijesak. 

Obuhvatit će se osnove o 
terapeutskim pričama te će 
polaznici naučiti kako mogu 
promišljati u odabiru i korištenju 
određene priče za dijete s kojim 
će raditi.  

Dobro je poznata korisnost 
crteža u radu s djecom dok je 
korištenje lutaka u komunikaciji 
s djetetom u stresnoj situaciji 
rjeđe zastupljeno. A ova dva 
medija mogu se dobro 
nadopunjavati. Upravo ćemo se 
zato na ovoj radionici posvetiti 
crtežu i lutkama te će polaznici 
dobiti konkretne upute i 
aktivnosti kako mogu koristiti 
crtež i lutke u svom radu. 

Polaznici će naučiti kako 
koristiti ove medije kada je 
dijete uznemireno, ljuto, 
frustrirano ili pak kada se želi 
osvijestiti djetetu njegove 
emocije i potaknuti razvoj 
njegove samoregulacije. 

Na ovoj radionici, svaki polaznik 
imat će priliku postaviti 
supervizijsko pitanje kroz koje će 
prikazati svoju primjenu u praksi 
te situacije s kojima se suočio te 
želi dodatno razumjeti što može 
učiniti. Bit će to i prilika za 
integraciju stečenog znanja i 
vještine u praksi. Također, bit će 
moguće dodatno uvježbati neku 
tehniku ili način komunikacije s 
djetetom, ako za to polaznici 
iskažu potrebu.  

Na kraju ove radionice bit će 
podjela certifikata uz malu 
proslavu.  



Grupna
supervizija

Kako bi polaznici edukacije što uspješnije integrirali stečene vještine i znanja u svoj rad, 

održat će se grupna supervizija. Supervizija je proces učenja u koji su uključene dvije strane 

– stručnjak mentalnog zdravlja i supervizor, stručnjak koji ima više iskustva u određenom 

području. Cilj supervizije je poboljšati vještine stručnjaka mentalnog zdravlja kako bi 

kvalitetnije pomogao osobama s kojima radi (djeci, roditeljima, kolegama). 

 

Na superviziji ćemo razgovarati o konkretnim situacijama s kojima se polaznici edukacije 

susreću u svom radu. Koristeći kreativne tehnike, istražit ćemo te situacije i na koji način im 

se još može pristupiti i riješiti. Svi razgovori, a osobito oni u kojima se iznose podaci o djeci, 

su povjerljivi i imamo etičku obvezu da te informacije ne izlaze izvan kruga supervizijske 

grupe. Drugim riječima, informacije o djeci kao i o drugim osobama o kojima se razgovara, se 

neće prenositi trećim osobama. 

 

Grupna supervizija bit će organizirana u sklopu 4.modula: integracija znanja i certifikacija.  Od 

polaznika očekuje se pripremljenost i aktivno sudjelovanje. Dodatne upute kako se 

pripremiti za superviziju, polaznici će dobiti na prvoj radionici.



Udruga Bijeli  krug Hrvatske 

Ljudevita Posavskog 14, Split

Mjesto održavanja edukacije i
supervizije: 

Datumi edukacije i supervizije:  

1. MODUL: 07.09.-09.09.2018. 
  
2. i 3. MODUL: 25.-28.10.2018.  

4. MODUL: 24.-25.11.2018.  

Cijena edukacije:  

Cijena programa: 6500,00kn  

Cijena s popustom za prijave do 15.07.2018.  
(ili do popunjenja grupe): 6000,00kn 

Dodatan popust od 15% na iznos pune cijene za
dvoje i više stručnjaka iz iste ustanove i za one koji
su prethodno pohađali program(e) Centra
Proventus: 5500,00kn 



"Edukacija je odlično osmišljena, od broja članova do termina. To 

je moja prva edukacija koja je uključivala više vježbe i praktičnog 

dijela, a manje teorije (na što nisam baš navikla :),  ali  puno je veći 

benefit za nas od praktičnog dijela."   

Najveća dobit od edukacije? 

"Sve vještine i tehnike koje smo radile su izuzetno značajne. Za 

sada- moja dobit će što sam SEBI OSVIJESTILA koju moć i dobit 

za klijenta ima naša posvećenost, empatija i  to što smo "tu" za 

njega, jer često imam dojam da nisam napravila dovoljno, a 

zapravo za klijenta je to puno. Dobila sam neke sasvim nove 

tehnike za rad." 

Što dosadašnje
polaznice kažu o

edukaciji? 

"Dobro organizirano, ugodna atmosfera za 

učenje, korisni i  dobro pripremljeni 

materijali,  mogućnost stjecanja vještina, 

poticanje na kreativnost i usavršavanje. 

Zaista odlična edukacija!"   

 

Najveća dobit od edukacije?  

"Promjena u načinu razmišljanja o dječjim 

teškoćama i alati koji mi omogućuju da 

odmah promijenim znanja i time unaprijedim 

svoj stručni rad. Zaista sam poboljšala svoj 

rad s djecom."

"Doista mi se sve sviđa. Jako dobar omjer 

teorije i  prakse, rada i uvježbavanja u paru i 

malim grupama, grupna supervizija (super!), 

super voditeljica Tatjana koja je vrlo 

podržavajuća i topla te super ekipa (od koje 

sam dobila puno korisnih savjeta)."   

Najveća dobit od edukacije?  

"Ponovila sam, osvijestila neke vještine i 

tehnike te naučila puno novih. Dobila sam 

bolji  uvid u svoj rad. Dobila sam "vjetar u 

leđa" i  ohrabrenje u radu s djecom."

"Edukacija je nadmašila moja očekivanja, 

dobila sam jako puno konkretnih 

primjenjivih znanja." 

Najveća dobit od edukacije?  

"Stekla sam puno novih znanja o primjeni 

crteža, priča, lutaka, pijeska, empatičkog 

reflektiranja. Pored toga imala sam priliku 

raditi na sebi, biti u superviziji ,  upoznati 

nove ljude koji rade s djecom i izmjenjivati 

iskustva vezana uz rad s djecom."



PREDAVANJA I SUPERVIZIJU NA OVOJ
EDUKACIJI ODRŽAT ĆE: 

mag.psihologije,   
registrirana terapeutkinja igrom
(RPT) 
privremena učiteljica i
supervizorica transakcijske analize
(PTSTA)  
Više o predavačici i  supervizorici
pročitajte ovdje. 

TATJANA GJURKOVIĆ

Centar Proventus  

Kružna 81, Zagreb 

info@centarproventus.hr 

+ 385 95 804 3982

Kontakt:

https://www.linkedin.com/in/tatjanagjurkovic/

