
Različiti  pristupi
terapeutske igre u radu s

djecom s teškoćama u
razvoju

Edukacija za

stručnjake



 U ovih 35 školskih sati edukacije fokus

će biti na korištenju znanja iz različitih

pristupa terapeutske igre u radu s

djecom s teškoćama u razvoju.

U radu s djecom s teškoćama u razvoju stručnjaci nailaze

na različite izazove. Ponekad povratna informacija od

djeteta nije jasna, ponekad napredak može biti teže vidljiv,

ponekad je teško uspostaviti adekvatan kontakt s

djetetom ili imati uspješnu komunikaciju, ponekad je teško

donijeti odluku na koji dio se fokusirati u tretmanu,

ponekad je teško komunicirati s roditeljima, ponekad je od

raznih znanja koja stručnjak ima ipak izazov odabrati

primjerenu intervenciju, kako odlučiti koristiti floortime,

terapeutsku igru, art terapiju, nedirektivan pristup ili nešto

drugo, kada se fokusirati na kognitivni ili emocionalni

razvoj, a kada na socijalne vještine i komunikaciju…

O edukaciji "Različiti pristupi terapeutske
igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju"

KOME JE EDUKACIJA
NAMIJENJENA? 

psiholozima

edukacijskim rehabilitatorima

socijalnim pedagozima

logopedima

odgojiteljima 

učiteljima

pedagozima

asistentima u nastavi

svim ostalima koji žele usvojiti

nova znanja i vještine



Očekuje se da će

polaznici nakon

edukacije:

Lakše razumjeti unutarnji svijet djeteta s teškoćama u razvoju

Razumjeti specifičnosti igre i ponašanja djeteta s teškoćama u razvoju

Imati znanje o različitim ulogama koje odrasla osoba može imati u odnosu s djetetom u igri te

kada je važno upotrijebiti koju od njih

Upoznati različite pristupe korištenja terapeutske igre u radu s djetetom s teškoćama u razvoju

Uvježbavati ne-direktivan način komunikacije s djetetom i uspostavljanje odnosa sigurnosti i

povjerenja

Uvježbati različite načine uključivanja u djetetovu igru i proširivanja djetetove igre

Naučiti kako napisati i prezentirati terapeutsku priču za dijete

Znati kako donositi odluke o intervencijama i postavljanju granica djetetu s teškoćama

Imati razvijenije vještine za razgovor s roditeljima vezano uz dijete s teškoćama te prenošenje

znanja o potrebnom načinu rada s djetetom

Znati kako koristiti kreativne tehnike u radu s djecom s teškoćama

Biti dodatno motivirani i osnaženi za rad s djecom s teškoćama u razvoju



dan od 17.00 do 20.001.

Prvi dan edukacije posvećen je predstavljanju
osnovnih ideja pristupa terapije igrom. Nakon
predstavljanja voditeljica edukacije, dogovora
o načinu rada te upoznavanju svih sudionika
edukacije, voditeljice će teorijski i iskustveno
predstaviti važnost komunikacije i kontakta
kroz igru. 

Nastavit će se s ukazivanjem na to kako
korištenje igre može biti terapeutsko te na koji
način odrasla osoba može svjesno odabrati
različite uloge iz kojih pristupa djetetovoj igri.
Različitim načinima pristupanja djetetovoj igri
svatko od nas može izabrati koju vrstu
iskustva i učenja pruža djetetu. 

Djeca s teškoćama u razvoju u posebnom su
riziku da većina igara koja im se nudi imaju
jasno određeni cilj odnosno ciljano učenje za
dijete. Koje su ugodne, a koje neugodne strane
toga u kontaktu s djetetom osvijestit ćemo na
prvom danu edukacije.

2. dan od 9.30 do 17.30

Drugi dan posvećen je predstavljanju konkretnih
vještina koje se koriste u terapiji igrom. Poseban
naglasak u ovom danu stavit će se na nedirektivnu
komunikaciju s djetetom tijekom igre. Sudionika će
se upoznati s vještinama empatičkog reflektiranja
odnosno neinvazivnom komunikacijom u kojoj se
djetetu osvještava ono što u nekom trenutku čini,
misli ili osjeća. 

Dodatno, ukazat će se na razliku pohvaljivanja i
ohrabrivanja djece te kako djeci s teškoćama ojačati
svjesnost o svojim snagama i vještinama te ih
ohrabriti i motivirati za trud u onim područjima koja
su im izazovna. 

Treća vještina koju će sudionici upoznati teorijski i
iskustveno je postavljanje granica u tri koraka. Ova
vještina sadrži korake kojima se djetetu pomaže u
emocionalnoj regulaciji i osvještavanju potrebe ili
emocije, zatim se daje osjećaj sigurnosti kroz jasnu
granicu te se djetetu daje ideja kako može odabrati
neko poželjno ponašanje umjesto nepoželjnog. Na
kraju dana sudionici će iskusiti takozvanu „prljavu“
igru. 

Sadržaj edukacije po danima:



Sadržaj edukacije po danima:
3. dan od 9.30 do 17.30

Na trećem danu edukacije proći će se kroz
različite vrste teškoća koje djeca mogu imati
te će se opisati koje su specifičnosti igre
djeteta s određenom teškoćom. Ovime će se
omogućiti dublje razumijevanje unutarnjeg
svijeta djeteta s teškoćom te povezati s
njegovim ponašanjem i igrom. 

S obzirom na specifičnosti igre djece s
različitim teškoćama, dat će se smjernice i
ideje kako se uključiti u igru, komunicirati u
igri te kakvu igru ponuditi djetetu s
određenom teškoćom. 

Dodatno, proći će se kroz lisu za opservaciju i
procjenu djeteta na temelju njegova
ponašanja i kapaciteta koje iskazuje u igri.
Sudionici će dobiti skalu koju će moći koristiti
i u svom daljnjem radu. U zadnjem dijelu
trećeg dana edukacije ukazat će se na
različite strategije kako poticati razvoj igre
kod djece s različitim teškoćama u razvoju.

4. dan od 9.30 do 17.30

Četvrti dan edukacije obuhvatit će teme vezane uz
socijalne i terapeutske priče te uvijek važnu temu
postavljanja granica i prepoznavanja vlastitih granica
u radu. Djeca koja imaju više razvijen kapacitet za
simboliku i apstrakciju moći će imati dobit od
slušanja metaforičkih priča stoga će sudionici
edukacije imati priliku naučiti formu pisanja priča
metafora. Ipak, dječica koja nema razvijen kapacitet
za shvaćanje metafore trebat će našu pomoć kroz
socijalne priče – koje im služe kao pomagači u
razumijevanju socijalnih situacija, razumijevanju sebe
i svijeta oko sebe. Pisanje socijalnih priča važna je
vještina u radu s djecom koja može olakšati brojne
izazovne situacije. 

U drugom dijelu dana bavit ćemo se postavljanjem
granica djeci s nižim razvojnim kapacitetima. Ukazat
će se na različite načine te na to kako donijeti odluku
kada koristiti koji način. 

Dodatno, naglasit će se važnost svjesnosti o sebi i
svojim osobnim granicama te kako ih na vrijeme
prepoznavati u radu.



5. dan od 9.30 do 17.30

Peti dan edukacije ukazat će na različite načine na
koje se može uključiti obitelj djeteta s teškoćama u
razvoju u postizanje ciljeva koji su važni za dijete i
obitelj. Proširit će se perspektiva i dati konkretne
ideje. 

Također ukazat će se na adekvatne načine planiranja
i provođenja tretmana te na svjesnost o važnosti
uloge roditelja djeteta. Roditelji mogu na različite
načine utjecati na naš rad s djetetom te su potrebne
različite vještine komunikacije kako bi se pomoglo u
regulaciji roditelja te u davanju smjernica roditeljima
vezano uz dijete. Predstavit će se različite faze koje
se mogu prepoznati kod roditelja prije samog
prihvaćanja djetetove dijagnoze te će se osnažiti
sudionike kako adekvatno komunicirati s roditeljem
koji se nalazi u nekoj od tih faza. 

U zadnjem dijelu dana predstavit će se kreativne
tehnike za rad s djecom s teškoćama. Na samom
kraju edukacije održava se podjela certifikata i
prigodna proslava.

Sadržaj edukacije po danima:



Komentari dosadašnjih polaznica edukacije:

Edukativno, sadržajno, potkrepljeno primjerima iz

prakse. Najbolja edukacija na kojoj sam ikada bila i

definitivno će biti moj prijedlog svim odgajateljima i

stručnjacima koji rade s djecom s teškoćama.

Edukacija je vrlo kvalitetna, stručna,

uz dovoljno teorije i prakse,

preporučila bih ju svima koji rade s

djecom – i urednog razvoja i djecom

s teškoćama u razvoju.

Odlično,

profesionalno, stručno,

bogatog i bitnog

sadržaja.

Strukturirano sadržajno i

vremenski puno praktičnih

primjera uz jasan teorijski

okvir. Super! Za preporučit!

Edukacija je dobro tematski osmišljena i

pripremljena – pokriveno je široko područje,

kvalitetno obrađeni sadržaji, korištene različite

metode i pristupi radu.

Edukacija je bila dobro vremenski koncopirana.

Svidio mi se i omjer vježbi i predavanja, kao i

uključivanje sudionika, dijeljenje te povezivanje

novih sadržaja s onim što smo već prošli. I Tea i

Asja predaju sa srcem pa se lako zainteresirati i

vrlo su konkretne što mi je korisno.

·Svidjelo mi se što smo

uz teorijski imali i

praktični dio, puno

primjera iz prakse te

videozapise, vježbe.



Ako se na edukaciju prijavi više stručnjaka iz iste ustanove

Ako je polaznik sudjelovao na nekoj od edukacija Centra Proventus (Primjena terapeutske

igre u vrtićkom okruženju, Terapija igrom: vještine i intervencije u radu s djecom, TA 101,

TA 202, Terapija igrom za roditelje, Darovita djeca)

Uplatu je moguće izvršiti plaćanjem na rate prema dogovoru.  Maksimalni broj rata je 5.

Cijena s popustom iznosi 3.200,00 kn i vrijedi: 

Cijena edukacije: 3.500,00kn 

Kontakt: 

Centar Proventus d.o.o. 

Kružna 81, Zagreb

info@centarproventus.hr 

01 5813 604

35 školskih sati stručne edukacije 

Rad u grupi u ugodnoj, opuštenoj i

zaigranoj atmosferi

Voditeljice s bogatim znanjem i

iskustvom u radu s djecom

Pisane materijale

Potvrdu o sudjelovanju na edukaciji

Sudjelovanjem dobivate: 



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 provedenu niza
edukacija namijenjene stručnjacima koji rade s djecom.
Posebice je zapažen njezin rad u edukacijama
namijenjenim stručnim djelatnicima odgojno-obrazovnih
ustanova. Ko - autorica je brojnih terapeutskih slikovnica
za djecu. 

Vaše voditeljice edukacije:

Asja Dubravčić, magistra edukacijske rehabilitacije, magistra
logopedije, certificirana floortime terapeutkinja, praktičarka
terapije igrom, Ekspresivne Art Terapije praktičar, Integrativna
tjelesno orjentirana psihoterapija – terapeut u treningu.
Kontinuirano sudjeluje na stručnim projektima i edukacijama u
sklopu kojih održava predavanja i vodi radionice.
Radila je kao stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju, u
dječjem vrtiću kao edukacijski rehabilitator te na Edukacijsko-
rehabilitacijskom fakultetu. 2018. godine pokreće vlastitu
privatnu praksu za integrativni terapijski rad s djecom i
odraslima Tira Les. 

http://tirales.com/

