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EVALUACIJA PROGRAMA ODRŽANE U SKLOPU PROJEKTA 

„Filijalna terapija igrom za posvojitelje“ 

pod pokroviteljstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

 
 

EVALUACIJA RODITELJA : PRVI CIKLUS  

Održano: 30.03.2016.-18.05.2016. 

Voditeljica: Jelena Borić 

Pitanje 1: Molimo tvoju deskriptivnu procjenu, osvrt i impresije o održanom program i radu voditeljice. 
 
“Odličan program, odlična predavanja Jelene Borić i voljela bih još učiti o tim temama. Čini mi se da 
imamo još mnogo za učiti.”  
  
“Filijalna terapija je poseban program gdje sam naučila puno o funkcioniranju svojeg djeteta, njegovih 
potreba, a kao se i ja mogu još više zbližiti s njim.” 
 
“Odlična radionica i odlična voditeljica!” 
 
“Kroz ovaj program sam puno toga naučio o svojoj djeci, vrlo je dobro koncipiran sa puno vježbi.” 
 
“Program sadrži teme koje zanimaju sve roditelje. Jelena je bila vrlo pristupačna i naučila nas kako se 
postaviti u našim osobnim izazovima s djetetom” 
 
Pitanje 2.: Koja je tvoja najveća dobit od pohađanja programa? 
 
“Usvojila sam filijalnu terapiju igrom kao važnu metodu za rješavanje problema u odgoju i komunikaciji s 
djetetom. Preporučam svima!” 
 
“Bolje razumijevanje uloge, značaja i važnosti dječje igre, sistematiziranje znanja o emocijama djece, 
iskustva drugih, mogućnost razgovora s voditeljicom o konkretnim pitanjima, ali najviše od svega vratili 
ste me nazad u igru s mojom kćeri!! Hvala! 
 
“Provođenje pola sata tjedno bez mobitela/tv/drugim distraktorima s svojim djetetom. Povećanje 
tolrancije na frustracije” 
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“Naučila sam kako zapravo malo treba da bi dali djeci svoga vremena (kvalitetnog) a da bi puno dobili.” 
Odličan rad, prekrasan odnos, čuju nas!” 
 
“Naučila sam bolje slušati svoje dijete, empatički reflektirati. Osvjestila sam svoje pogreške u odnosu s 
svojim djetetom.” 
 
“Odlično, napokon se ulazi u bit problema! Osvještavanje sebe u odnosu s vlastitom djecom.” 
 
“Osvjestio sam način na koji dijete funkcionira u svojoj dobi I kako se nositi s njime.” 
“Puno toga sam osvjestila kod sebe, odnose u obitelji, odnos s djecom.” 
  

EVALUACIJA RODITELJA : DRUGI CIKLUS  

Održano: 24.08.2016.-05.10.2016.  

Voditeljica: Jelena Borić 

Pitanje 1: Molimo tvoju deskriptivnu procjenu, osvrt i impresije o održanom program i radu voditeljice  
 
“Program Filijalne terapije u cijelosti mi je bio zanimljiv i koristan. Puno samo naučila i obogatila svoja 
iskustva kroz iskustvo igrom koje nastavljam primjenjivati i dalje. Voditeljica je izvrsno vodila sve 
radionice i sve pohvale za njezin rad.” 
 
“Program se orijentirao na razvijanje vještina boljeg razumijevanja i komuniciranja s djecom. Osobna 
dobit je posvješćivanja važnosti roditelja u dječjoj psihi i pokušaja da se emocionalno reflektira 
(empatički) djetetova situacija.” 
 
“Odličan balans teorijskog dijela i praktičnih vještina” 
 
“Program koji smo prošli uz pomoć naše voditeljice Jelene je apsolutno opravdao moja očekivanja i 
pokazao svoju svrhu i primjenjivost u povezivanju sa svojim djetetom” 
 
“Jelena je bila izuzetno uspješna u poučavanju (kao i u praktičnom radu J ), pristupačna I uvijek 
raspoložena za pomoć i dodatna pojašnjenja. Hvala na tome!” 
 
Pitanje 2.: Koja je tvoja najveća dobit od pohađanja programa? 
 
“Najveća dobit je moj osobni pomak na razini vlastitog ponašanja i percepcije moje djece, njihovih 
potreba, želja i sl.” 
 
“Najveća dobit je poticanje razvoja plodonosnije interakcije s djetetom” 
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“Otkriće da se zapravo s tako malo truda može postići toliko puno. Emocionalno reflektiranje je odlična 
stvar!”  
  

EVALUACIJA RODITELJA : TREĆI CIKLUS  

Održano: 29.10.2016.-07.12.2016.  

Voditeljica: Jelena Borić 

Pitanje 1.: Molimo tvoju deskriptivnu procjenu, osvrt i impersije o održanom program i radu voditeljice 
 
“Program je bio vrlo zanimljiv, uz mnogo praktičnih primjera i pregleda snimljenih igara, uz komentiranje 
raznih situacija koje su se dogodile ili se mogu dogoditi u igrama” 
 
“Voditeljica je bila vrlo pristupačna i odgovarala na sva pitanja  dala brojne sugestije” 
 
“Program je koncipiran odlično za roditelje kako bi shvatili osnove terapije igrom. Radionice su bile 
najdragocjenije jer smo tu dobili stručan osvrt kako dobro raditi terapiju igrom” 
 
“Program je jako dobro koncipiran-ni previse ni premalo informacija. Teme su logično povezane i daju 
temeljan pregled informacija vezanih uz igru.” 
 
“Voditeljica je kompetentna, ugodna, na raspolaganju za dodatna pitanja. Dobro objašnjava tj. prevodi 
stručne podatke na jezik laika. Jako dobro povezuje teoriju s praksom." 
 
“Program je sadržavao vrlo zanimljive, poučne, prektične teme. Voditeljica je super, pristupačna i vrlo 
detaljno sve objasnila” 
 
Pitanje 2.: Koja je tvoja najveća dobit od pohađanja programa? 
 
“Najveća dobit je ukazivanje na što trebam ubuduće obratiti pažnju, na koji način voditi dijete u 
budućnost, a da se to ne primjeti na očigled. PUNO HVALA! J” 
 
“More informacija visoko iskoristiva i upotrebljiva u svakodnevnom životu što je rezultiralo dobrim 
momentima u mom odnosu s djetetom. Ipak vidim da je najveća dobit dobrobit mog djeteta J “ 
 
“Konačno sam shvatila bit terapije igrom i kako kod kuće to primjenjivati (kćer mi je išla na terapiju 
igrom i doma smo naučili kako primjeniti)” 
 
“Osjećam da sam naučio mnogo o terapiji igrom i kroz igru sa svojim djetetom po uputama koje sam 
dobio u program stekao sam praktično iskustvo koje će mi sigurno koristiti, ne samo u igri s djetetom 
nego i u svakodnevnom životu.” 


