
POVEŽITE SE SA SVOJIM DJETETOM KROZ IGRU!
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Kažu da je biti roditelj najteža uloga na svijetu. Mnogi roditelji sigurno su se
našli u bezbroj situacija u kojima nisu znali kako točno reagirati ili kada im
jednostavno nije bilo jasno zašto se njihovo dijete ponaša kako se ponaša.
Misli i brige oko toga sasvim su normalne i proživljava ih svaki roditelj. No,
osim što roditelji imaju česte brige oko svog djeteta i samo dijete ima puno
svojih ''dječjih'' briga. Biti dijete nije lak posao. Pred njim je mnogo razvojnih
zadataka koje treba ispuniti. Mora učiti mnogo novih vještina, primjerice 
kako biti dobar prijatelj ili kako ne pojesti sve slatkiše iz zdjelice. Osim toga
mora rasti i razvijati se. Ponekad je djeci i roditeljima potrebna podrška i
pomoć oko njihovih zadataka. U ovoj edukaciji roditelji mogu naučiti neke
vještine koje terapeuti igrom koriste, a koje pomažu djeci u suočavanju sa
socijalnim, emocionalnim ili ponašajnim problemima.

Zašto nudimo edukaciju
"Terapija igrom za

roditelje"?



Edukacija sadrži
ukupno 8 radionica
koje se održavaju
jednom tjedno.

Edukacija je
namijenjena

roditeljima djece u
dobi od 3 do 12

godina.
Edukacija sadrži

ukupno 8 radionica
koje se održavaju
jednom tjedno.

Sastoji se od
teorijskog i

iskustvenog dijela te
se održava na dva

načina: uživo ili
online.

Ukratko o edukaciji



Empatičko
reflektiranje

osjećaja
Ohrabrivanje
Postavljanje
granice u tri

koraka 

Naučit ćeš
osnovne

vještine iz
terapije igrom,

a to su:

Što ćeš naučiti? 

Opisane
vještine se

prvo
uvježbavaju

kroz 
tzv. posebno

vrijeme za igru
kod kuće 

a potom se te
vještine sve

više koriste u
svakodnevici. 



1.OSNOVE TERAPIJE IGROM

Na  prvoj  radionici voditeljica će sudionicima predstaviti
edukaciju  te  sve  važne informacije. Vrijeme će se
posvetiti i razvoju grupne dinamike kroz aktivnosti koje
će međusobno povezati sudionike kako bi se stvorila
ugodna atmosfera. 
Sudionicima će se predstaviti različiti načini igranja s
djecom te će se vidjeti prednosti i nedostaci svakog od
njih. Ukazat će se na razliku između terapije  igrom,
terapeutske igre i obične dječje igre. 
Nadalje, sudionici će saznati nešto više o različitim
pristupima terapije igrom te će se upoznati s vještinom
empatičkog reflektiranja.

Što ćeš naučiti na prvoj radionici?



2. EMOCIJE, EMPATIČKO REFLEKTIRANJE I STRUKTURA
IGRE

Druga radionica obuhvaća predavanje o emocijama i
uvježbavanje empatičkog reflektiranja, kao i vještine
strukturiranja posebne igre. Posebno će se obraditi
svaka od osnovnih emocija te načini kako reagirati
na njih uz poticanje sudionika na davanje vlastitih
primjera iz svakodnevnog života.

Što ćeš naučiti na drugoj radionici?



3. VJEŠTINA POSTAVLJANJA GRANICA

Treća radionica donosi upoznavanje vještine
postavljanja granica u tri koraka. Polaznici će
uvježbavati  ovu  vještinu   koja   se   može
generalizirati   na   brojne   situacije   u
komunikaciji s djetetom. 
Uz to, predstavit će se razlika između
pohvaljivanja i ohrabrivanja djece te će se dati
smjernice kako poticati zdrav razvoj djetetova
samopoštovanja.

Što ćeš naučiti na trećoj radionici?Što ćeš naučiti na trećoj radionici?



4. DAVANJE IZBORA: UČENJE ODGOVORNOSTI I
DONOŠENJA ODLUKA

U četvrtoj radionici polaznici će se upoznati sa
strategijama   davanja izbora,   odnosno kako učiti djecu
odgovornosti i poticati donošenje odluka. Uvježbavat će
strategije davanja izbora kroz primjere, a posebno će se
poticati uvježbavanje postavljanja granica i davanja
izbora kroz primjere sudionika iz vlastitog  života. 
Uz stjecanje  novih znanja, na ovoj radionici osvrnut će se
i na provedene posebne igre kod kuće  roditelja kako bi se
dale povratne informacije i razjasnilo moguće nejasnoće.

Što ćeš naučiti na četvrtoj radionici?



5.  USKLAĐIVANJE TEMPERAMENTA DJETETA I RODITELJA

U ovoj radionici bavit ćemo se temama vezanim za obitelj
- karakteristike temperamenta djeteta i njegovih roditelja
te kako one utječu na djetetovo ponašanje. Polaznici će
imati priliku procijeniti svoje karakteristike
temperamenta te bolje razumjeti kako one utječu na
njihovu roditeljsku ulogu. 
Također, naglasak će biti i na  različitim  komunikacijskim
obrascima između članova obitelji te kako oni utječu na
dijete. Uz to, sudionicima će se osvijestiti nezdravi obrasci
komunikacije u koje se može upasti u razgovoru s djecom,
drugim roditeljem ili članovima obitelji.

Što ćeš naučiti na petoj radionici?



6.   NAČINI PODIZANJA SAMOPOŠTOVANJA I
OHRABRIVANJE

U šestoj radionici bavit ćemo se djetetovim
samopoštovanjem i metodama kojima se može
osnaživati djetetovo samopoštovanje. 
Kao i u prijašnjim radionicama, naglasak će biti na
uvježbavanju naučenog i povezivanju sa stvarnim
svakodnevnim primjerima sudionika grupe.
Osvijestiti će se i razlika pohvaljivanja i
ohrabrivanja te će se osvrnuti na provedene
posebne igre.

Što ćeš naučiti na šestoj radionici?



7. POVEZIVANJE TEMA U IGRI S VLASTITOM IGROM

U ovoj radionici bavit će se temama koje se mogu
pojaviti u djetetovoj igri. Komentiraju se moguće
nedoumice vezane za posebnu igru ili naučene
vještine te se prolazi kroz primjere tema koje su
se pojavile u igri sudionika kako bi se dobile što
opsežnije individualizirane povratne informacije.

Što ćeš naučiti na sedmoj radionici?



8. INTEGRACIJA STEČENOG ZNANJA

Završna radionica obuhvaća svojevrsnu
integraciju stečenog znanja te dodatnu proradu
zahtjevnih situacija iz svakodnevnog života
sudionika. Naglasak radionice je na stvarnim
primjerima sudionika te korištenju naučenih
vještina.

Što ćeš naučiti na osmoj radionici?



Tada svaka radionica traje 2,5 sata te se održava
jednom tjedno u popodnevnom terminu.

Tada se za savladavanje edukativnog dijela, svakog
tjedna putem maila prima link na snimku predavanja.
Dok traje edukacija, roditelji mogu pogledati snimke
koliko god puta žele.
Iskustveni dio edukacije odvijat će se preko Zoom
platforme gdje će roditelji moći dijeliti svoja iskustva,
postavljati pitanja te uvježbavati tehnike koje se uče
na teorijskom dijelu. Iskustveni dio se održava jednom
tjedno u popodnevnom terminu.

Možete sudjelovati u edukaciji koja se organizira UŽIVO 

ILI možete sudjelovati u edukaciji ONLINE: 

Edukaciju organiziramo na dva načina:



“Osvjestio sam način na koji
dijete funkcionira u svojoj

dobi I kako se nositi s njime.”

Iskustva dosadašnjih polaznika edukacije:

“Odličan program, odlična
predavanja Jelene Borić i
voljela bih još učiti o tim

temama. Čini mi se da imamo
još mnogo za učiti.”

“Terapija igrom za roditelje je poseban program gdje sam
naučila puno o funkcioniranju svojeg djeteta, njegovih

potreba, a kao se i ja mogu još više zbližiti s njim.”

“Program sadrži teme koje
zanimaju sve roditelje. Jelena

je bila vrlo pristupačna i
naučila nas kako se postaviti
u našim osobnim izazovima s

djetetom”

“Naučila sam bolje slušati
svoje dijete, empatički

reflektirati. Osvjestila sam
svoje pogreške u odnosu s

svojim djetetom.”



Edukaciju vodi Jelena Borić,
magistra psihologije, edukantica
transakcijske analize u
superviziji. Zadnjih nekoliko
godina intenzivno se bavi
savjetodavnim i psihoterapijskim
radom s djecom, mladima i
odraslima. Ima veliko iskustvo u
radu s djecom i njihovim
roditeljima kroz individualan i
grupni psihoedukativan i
psihoterapijski rad. Posebno
uživa izvodeći ovaj program koji
je od 2016. godine imala prilike
održati ukupno šest puta.

Tvoja voditeljica



Pridružite se 
sljedećem 

ciklusu 
edukacije i

naučite vještine
koje sami
roditelji

preporučuju!

Cijena edukacije: 2 500,00kn*
*moguće plaćanje u ratama

U cijenu je uključeno:
- 20 sati edukacije
- pisani materijal

- knjiga „Terapija igrom,
2.izdanje” autorice Tatjane

Gjurković

KONTAKT: 

Centar Proventus 
Kružna 81, Zagreb

01 5813 604

info@centarproventus.hr

www.centarproventus.hr
facebook.com/CentarProventusdoo/

http://centarproventus.hr/
http://www.centarproventus.hr/
http://www.facebook.com/CentarProventusdoo

