
DAROVITA DJECA 
 

  PREPOZNAVANJE, RAZUMIJEVANJE,
USMJERAVANJE UNUTARNJEG

SVIJETA DAROVITE DJECE

Edukacija 
 

za stručnjake 
 

koji rade 
 

s djecom



"Ono što dijete čini
darovitim ne mora se

vidjeti kroz dobre ocjene u
školi nego kroz drukčiji
način na koji promatra

svijet i uči." 
Chuck Grassley

Edukacija Darovita djeca - prepoznavanje,
razumijevanje, usmjeravanje unutarnjeg svijeta
darovite djece obrađuje ključne točke rada s
darovitom djecom od prepoznavanja darovitosti i
razumijevanja do osnaživanja stručnjaka koji rade s
djecom da odaberu najbolji pristup kojim darovitom
djetetu mogu pomoći da ostvari svoje potencijale a
smanji poteškoće s kojima se susreće.



Namijenjena je:

* 58 školskih sata
stručne edukacije 
raspoređene kroz 3

vikenda

* Rad u grupi u ugodnoj,
 pozitivnoj i razigranoj 

atmosferi
 

* Voditeljice
s bogatim iskustvom i 

znanjem u radu s 
djecom

 
* Potvrdu o 

sudjelovanju 
 

* Osvježenja u pauzama
 

* Pisane materijale

* odgojiteljima, 
 

* psiholozima,
 

 * pedagozima, 
 

* učiteljima,
 

* socijalnim pedagozima, 
 

* edukacijskim
rehabilitatorima, 

 
* socijalnim 
radnicima, 

 
* terapeutima, 

 
* logopedima, 

 

Sudjelovanjem dobivate:



Različiti pogledi na
darovitost

Unutarnji svijet darovite
djece 

Što sve ukazuje na
darovitost

Senzibilnost darovite djece

Što kada se utvrdi
darovitost djeteta -

zakonski okviri i propisi

“Meni je dosadno!” -
darovito dijete u odgojno

obrazovnom sustavu

 

 

 

 

 

Neke od tema koje će se
detaljnije proći su:

Darovitost u različitim područjima
inteligenicije 

Kako osnažiti darovito dijete 

Kako postaviti granice darovitom
djetetu

 

 



Vrijeme održavanja: 
9.30 - 17h  (sub i ned) 

 
(uključene: dvije kraće pauze i jedna pauza u trajanju od

sat vremena za ručak)

KAKO SE
PRIJAVITI I

SAZNATI KADA
KREĆE NOVI

CIKLUS
EDUKACIJE? 

01 5813 604
info@centarproventus.hr

Kontaktirajte nas: 

Cijena:

Cijena edukacije:
3800,00kn 

 
Cijena s popustom za

ranije prijave: 
3600,00kn



"Edukacija je opsežna, ali vrijedi svake minute biti
na njoj. Dobile smo razne

informacije i jako mi se svidjelo što sve prolazimo
kroz praktične primjere i preporučila bih ju

svakome tko je u doticaju s djecom."

„Ovom edukacijom dobila sam ideje kako
prepoznati darovite, ideje za radionicu,

zakonske okvire, bitne informacije i činjenice o
darovitima vrlo jednostavno objašnjene i lako
ih je prenijeti drugima. Hrpa novih aktivnosti,
podrška grupe, znanje da se još netko susreće

sa sličnim problemima kao ja."

"Ovom edukacijom sam
dobila puno novih znanja,

različitih spoznaja i
kuteva gledanja, kako na

samo dijete tako i na
njegov unutarnji svijet."

„Voditeljica jako lijepo
predaje, vidi se da uživa u

tome. Ima ugodan glas,
vesela, puna energije. Daje
puno praktičnih savjeta,

informacija i ideja."

ISKUSTVA
DOSADAŠNJIH

POLAZNIKA OVE 
 EDUKACIJE



Tea Knežević magistra psihologije, terapeutkinja
igrom i praktičarka transakcijske analize. Iza sebe
ima višegodišnje iskustvo u radu s djecom,
mladima i odraslima kao i kreiranje i provedbu
niza edukacija namijenjene stručnjacima koji rade
s djecom. Posebice je zapažen njezin rad u
edukacijama namijenjenim odgajateljima.

Kontakt: 
Centar Proventus, Zagreb
info@centarproventus.hr

+ 385 1 5813 604

Vaše voditeljice 
edukacije:

Marina Milković magistra psihologije. Završila je
dva stupnja bihevioralno kognitivne terapije. Ima
dugogodišnje iskustvo različitih oblika grupnog i
individualnog rada s djecom  i odraslima.
Sudjelovala je i u provedbi više istraživanja te
objavljivanju znanstvenih radova. Kroz različite
aktivnosti i programe surađivala s više
nevladinih organizacija.


