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EVALUACIJA RADIONICA ODRŽANE U SKLOPU PROJEKTA 

„Igrom do osmjeha“ 

pod pokroviteljstvom Grada Zagreba 

 
 

EVALUACIJA RADIONICE „Korištenje terapije igrom kako bi se utjecalo na 

promjenu djetetovog skripta“  

Održana: 05.12.2016. 

Voditeljica: Tatjana Gjurković, mag. psihologije 

 
1. Molimo tvoju deskriptivnu procjenu, osvrt i impresije o održanom programu i radu 

voditeljice. 
 

 Radionica je bila odlična. Voditeljica je bila pozitivna, susretljiva, educirana, pripremljena. 
Ja, kao učesnik radionice, osjećala sam se dijelom grupe iako smo se prvi put sreli. Divno 
iskustvo. 

 Na pristupačan način prikazana kompleksnost terapije igrom, uz primjere i izvrsna 
objašnjenja. 

 Radionica je bila zanimljiva, vidi se iskustvo i stručnost voditeljice. Toplim pristupom 
stvorila je podržavajuću atmosferu. Samoj radionici možda bi koristila malo jasnija 
struktura, odabir par ključnih stvari za koje se želi da sudionici usvoje, ovako je malo 
nedostajalo povezanosti među dijelovima. 

 Uglavnom sam zadovoljna radionicom, voljela bih da sam vidjela više tehnika koje bi mogla 
prakticirati s djecom. 

 Bilo mi je zanimljivo, potaknulo da osvjestim neke stvari vezane uz sebe i dalo svojevrsni 
„hint“ kako to otprilike izgleda u konkretnom radu s djecom. Voditeljica je draga, 
simpatična, topla. 

 Radionica je bila jako zanimljiva, sadržaj prezentiran na jasan način. Dobro se razradio 
teorijski dio i sam uvod u tematiku, ali je bilo premalo vremena za konkretne primjere i 
način rada u praksi. Voditeljica je tematiku prenjela na jasan, zanimljiv način te je ostvarila 
dobru komunikaciju sa sudionicima. 
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 Zanimljiva radionica, interaktivna s puno primjera i međusobne komuikacije. Možda bi se 
trebali još malo osvrnuti na načine mijenjanja djetetova skripta. Sve u svemu, super 
radionica. Zainteresirala me za daljnje učenje o transakcijskoj analizi i terapiji igrom. 

 Voditeljica topla, srdačna, otvorena za pitanja. Korisno teorijski i praktično. Sugestija: 
„odraditi“ jedan primjer s figuricama pred cijelom grupom kako bi se stekao dojam o tome 
kako izgleda uspješno vođenje klijenta kroz proces + vidjeti na koji način bi se integrirale 
klijentove „slabosti“ (zabrane) i njegove snage. 

 Radionica je bila jako zanimljiva i pružila mi je uvid u neka dodatna područja koja bi mogla 
istražiti za svoj rad. Voditeljica, radnici i grupa su bili jako ugodni. 

 Radionica je bila vrlo poučna, te mi je pomogla u formiranju nekih novih pogleda na 
terapiju igrom, psihoterapiju, samu sebe i život kao i ljude općenito. 

 Zanimljivo, inspirativno, korisno. 

 Bilo je super. Vrlo komplicirana tema o kojoj bi se dalo puno radionica napraviti. 

 Pohvaljujem trud i stručnost voditeljice u što zornijem prikazu i predtavljanju teme. 

 Dobre i jasne upute, odlična objašnjenja, osobno me zaintrigiralo za daljni rad na sebi. 
 
2. Koja je tvoja najveća dobit od pohađanja radionice? 
 

 Stjecanje uvida u terapiju igrom, kao i primjenjivost koncepata TA u radu sa djecom 
predškolskog uzrasta. 

 Bolje razumijevanje tuđih osjećaja i zašto se ponašaju na određeni način u pojedinim 
situacijama. 

 Potaknut mi je dodatni interes za istraživanje područja terapije igrom, a kroz isprobavanje 
uloge „terapeuta“ i „klijenta“ dobila sam pozitivan feedback i osjećaj ugodnosti. 

 Moja najveća dobit od pohađanja programaje uvid u drugačiji način rada i sama spoznaja o 
dubini djetetovih emocija. 

 Mislim da osvještavanje nekih djelova svog skripta i uvod u neke postupke TA. 

 Bolje razumijevanje skripte i iskustva i pitanja drugih sudionica. 

 Saznala sam o nekim vrstama igara koje bi mogla iskoristit u radu s djecom i o načinima na 
koje se formira ličnost osobe te kako taj skript može utjecati na osobu. 

 Primjena teorije kroz rad na sebi + slušanje o primjerima iz prakse. 

 Pružila mi je dodatni uvid u djetetovu skriptu i terapije igrom. 

 Dobila sam dosta novih informacija. Naučila sam dosta toga. Hvala na tome. 

 Promišljanje o nečemu o čemu do sad nisam, stjecanje novih znanja. 

 Saznala sam malo detaljnije o samoj tehnici, koju ću moći provoditi sa svojom djecom. 

 Proširenje znanja, pokušaj korištenja nekih tehnika u radu s djecom. 

 Osobna u profesionalnom i obiteljskom životu. 
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3. OPĆA PROCJENA PROGRAMA I OSOBNOG SUDJELOVANJA 
 

 Prosječna ocjena 

Kako procjenjuješ program u cjelini? 4,7 

Da li je program ispunio tvoja očekivanja? 4,3 

Koliko si zadovoljan/na 
organizacijom programa? 

4,6 

Atmosfera u grupi bila je: 4,9 

Procijeni svoje zadovoljstvo 
sudjelovanjem u programu 

4,6 

 
 

EVALUACIJA radionice: „Njegovanje unutarnjeg djeteta kroz Theraplay 

aktivnosti“ 

Održana: 28.11.2016.  

Voditeljica: Tatjana Gjurković, mag. psihologije 

 
1. Molimo tvoju deskriptivnu procjenu, osvrt i impresije o održanom programu i radu voditeljice. 
 

 Program je bio jako informativan, a istovremeno i zabavan. Voditeljica je dobro pripremila 
program i pratila potrebe grupe. 

 Radionica je bila jako zanimljivog sadržaja, dobar omjer teorije i prakse, voditeljica je 
ugodna i topla, podržavajuća, pruža osjećaj sigurnosti. 

 Program mi se jako svidio, naučila sam nešto novo što mi može koristiti u budućem radu. 
Bilo je poučno i zabavno u isto vrijeme. Voditeljica je pristupačna i stručna. Posebno mi se 
sviđa praktični dio radionice. 

 Veoma simpatična i pristupačna osoba. Imala je strpljenja za sva naša pitanja i poštovala je 
tendenciju ljudi da sadržaj radionice sagledaju kroz prizmu vlastite profesije. 

 Jako lijepo, konkretno i jasno. 

 Radionica je bila super, vrlo poučna, zabavna. Voditeljica simpatična, profesionalna, 
pristupačna i jako ljepo zna pojasniti stvari. 
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 Voditeljica je vrlo jasno i stručno izložila sadržaje. Sam program vrlo je koristan za 
upoznavanje s jednostavnim, a učinkovitim igrama koje su praktično primjenjive u 
svakodnevnom radu kao i rekapitulaciji znanja vezanih uz privrženost. 

 Odlično strukturirano vrijeme, dobra raspodjela na teorijski i praktični dio, igranje 
konkretnih igara.  

 
2. Koja je tvoja najveća dobit od pohađanja radionice? 
 

 Mnogo novih ideja za rad s djecom. 

 Zanimljive ideje za praktični rad s djecom, uvid u aktivnosti koje se nude tijekom 
individualnog rada s djecom, poticanje za daljnju edukaciju vezano uz terapiju igrom. 

 Moja dobit je svakako stjecanje novih znanja i iskustava te upoznavanje s Theraplay 
terapijom i novim ljudima. 

 Primjena naučenih aktivnosti u vlastitom edukacijsko rehabilitacijskom radu. Evaluacija 
stvari na drugačiji način. 

 Naučila sam nove aktivnosti koje mogu provoditi sa djecom. 

 Sve aktivnosti koje sam čula mogu koristiti u radu sa svojom djecom. 

 Obnavljanje znanja, promišljanje vlastitih postupaka. 

 Praktične upute za rad s djecom. 
 
3. OPĆA PROCJENA PROGRAMA I OSOBNOG SUDJELOVANJA 
 

 Prosječna ocjena 

Kako procjenjuješ program u cjelini? 5 

Da li je program ispunio tvoja očekivanja? 4,6 

Koliko si zadovoljan/na 
organizacijom programa? 

5 

Atmosfera u grupi bila je: 4,9 

Procijeni svoje zadovoljstvo 
sudjelovanjem u programu 

5 
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EVALUACIJA RADIONICE: „Intenzivne emocionalne reakcije – Kako s njima?“  

Održana: 24.10.2016. 

Voditeljica: Tea Knežević, mag. psihologije 

 
1. Molimo Vašu deskriptivnu procjenu, osvrt i impresije o održanoj radionici i radu 

voditeljice. 
 

 Jako dobro osmišljeno, precizno i s dosta primjera iz prakse. Voditeljica je imala 
razumjevanja za naša pitanja te je pokušala odgovoriti na svako od njih. 

 Radionica je dobro zamišljena. Daje uvid u osnovne značajke emocija na koje se stavlja 
naglasak. Voditeljica je pristupačna i razumljiva. U navedenim i sličnim aktivnostima 
eventualno se orijentirati na neki praktičan rad, više primjera iz prakse. 

 Voditeljica je bila izvrsno pripremljana, opuštena, stručna, sigurna u sve ono što nam priča. 
Radionica izuzetno korisna, pruža uvid u svakodnevne situacije iz nekog drugog kuta. 

 Radionica vrlo zanimljiva. Uz teorijsku podlogu potkrepljena primjerima iz prakse koji daju 
svrhovitost tematici koja je obrađivana. 

 Dobra pripremljenost voditeljice, zanimljiv sadržaj i puno primjera, ugodna atmosfera i 
prostor. 

 Na jednostavan način objašnjeno. Voditeljici Tei sve pohvale. 

 Izuzetno zanimljiva tema uz dobro pripremljenu voditeljicu koja nam je kroz radionicu 
pomogla u osvještavanju znanja koja imamo i pomogla u primjeni istih u svakodnevnom 
radu. 

 Izrazito zanimljiva te korisna radionica, teme od velike pomoći u svakodnevnom radu s 
djecom, voditeljica jasna, otvorena, vrlo zanimljivog načina predavanja. 

 Razumljivo s dosta dobrih primjera, zanimljivo. 

 Voditeljica je izvrstan predavač, predavanje uobličila na vrlo zanimljiv način i dala prostor 
svim sudionicima za pitanja, replike i digresije. 

 Voditeljica je vrlo entuzijastična u prenošenju sadržaja. Očekivala sam više radionički tip 
rada. 

 Voditeljici svake pohvale, izvrsna pripremljenost, elokventnost, nesebično prenošenje 
znanja. Očekivanost od radionice: malo više konkretnih (praktičnih) rješenja. 

 Radionica je bila dinamična, sa dovoljno primjera iz prakse koji olakšavaju razumijevanje 
sadržaja. Voditeljica dinamična i zanimljiva. 

 Puno zanimljivih i jasnih savjeta i poruka. Izrazito podržavajuća voditeljica. Hvala. 
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 Sadržajno, dinamično, upečatljivo i životno izlaganje, uz mogućnost interaktivnong 
uključivanja sudionika radionice. Voditeljica izuzetno profesionalna, empatična prema 
potrebama djece (ali i sudionika radionice).  

 
2. Koja je Vaša najveća dobit od pohađanja radionice? 

 

 Mogućnost analize i usporedbe teorijskog dijela i svakodnevnih situacija u neposrednom 
radu. 

 Utvrđivanje i ponavljanje, možda i osvješćivanje, o važnosti emocija i pravilnog reagiranja 
kao i potvrda o dosadašnjem radu. 

 Poruka da kao stručnjaci budemo sigurni u svoje postupke, da ne moramo baš uvijek 
reagirati savršeno, i da u mnogo situacija pali metoda pokušaja i pogrešaka (iako od sebe 
očekujemo instant rješenje u istoj sekundi). 

 Jasna slika kako postupati u određenim situacijama (nešto novo) kao i potvrda sebe da 
puno toga radim pravilno. 

 Nova znanja, izmjena iskustva. 

 Primjenjivo u praksi. 

 Dobivene vrlo jasne i konkretne smjernice u radu s djecom s intenzivnim emocionalnim 
reakcijama. 

 Dobivene konkretne „upute“ kako i na koji način reagirati i razumjeti određena 
emocionalna stanja kod djece, te kako postaviti granice za nepoželjna ponašanja. 

 Puno onoga što radim potvrđeno kao dobro. 

 Potvrda da u svome radu koristim dobre metode na ovu temu. 

 Ponovila sam znanje o ponuđenim sadržajima. 

 Radionica je bila zanimljiva, potkrepljena s puno teorije. 

 Uvid u problematiku s kojom se nisam susretala tijekom pohađanja studija i drugih 
edukacija. 

 Dobri primjeri i savjeti za „teške“ situacije. Motivacija da koristim svoja znanja i spoznaje. 

 Osnaživanje postojećih profesionalnih kompetencija uz nadogradnju pozitivnih pristupa u 
radu s djecom. 
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3. OPĆA PROCJENA RADIONICE I OSOBNOG SUDJELOVANJA 
 

 Prosječna ocjena 

Kako procjenjujete radinicu u cjelini? 4,7 

Da li je radionica ispunia Vaša očekivanja? 4,6 

Koliko ste zadovoljni 
organizacijom radionice? 

4,9 

Atmosfera u grupi bila je: 4,9 

Procijenite svoju osobnu uključenost 3,7 
Procijenite svoje zadovoljstvo 
sudjelovanjem u programu 

4,5 

 

EVALUACIJA RADIONICE: „Kako postaviti granicu i sačuvati odnos“ 

Održana: 14.11.2016. 

Voditeljica: Tea Knežević, mag. psihologije 

 
1. Molimo Vašu deskriptivnu procjenu, osvrt i impresije o održanoj radionici i radu voditeljice. 
 

 Jako lijepo, motivirajuće, uživala sam slušajući i promišljajući kako bi i ja mogla primjeniti 
neke primjere u svom radu. 

 Radionica je poučna, zabavna i nadasve ugodna i poticajna. Voditeljica predivna i puna 
znanja i razumijevanja. 

 Radionica je bila vrlo ugodna, voditeljica puna znanja, razumijevanja, spremna odgovoriti 
na svako pitanje, predivna – jednom rječju. 

 Izvrsna radionica počevši od strukture sadržaja, tempa održavanja i prenošenja sadržaja, 
entuzijazma i želje voditeljice da prenese znanje. 

 Voditeljica je jasno, konkretno, zanimljivo i elokventno objasnila ovu važnu temu. Vrlo 
korisno i upotrebljivo u radu. 

 Tema zanimljivog naslova je jako dobro prezentirana. Sviđa mi se što smo kroz brojne 
primjere još bolje razumjeli sadržaj. Voditeljica je sve kvalitetno pripremila i zorno je 
prikazala sadržaj. 
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 Odlično pripremljenja, puna primjera iz prakse, odlična voditeljica. 

 Jako mi se svidjela radionica. Na vrlo jednostavan ali koristan način dobila sam željene 
informacije i metode koje mogu primjeniti u radu s djecom.. Voditeljica je odlična. 

 Vrlo korisno, jasno, primjenjivo u praksi, ugodna komunikacija, motivirajuće. 

 Vrlo konkretni primjeri iz prakse izražajno objašnjeno. 
 
2. Koja je Vaša najveća dobit od pohađanja radionice? 
 

 Znam kako primjeniti metodu postavljanja granica. 

 Što sam saznala puno novih stvari i ugodno se osjećala jer sam shvatila da puno toga radim 
na ispravan način. 

 Naučila sam kako reagirati u određenim situacijama, kako postaviti granice i biti ću 
uspješnija u daljnjem radu s djecom. Puno toga shvatila i naučila. 

 Puno toga sam se podsjetila, proširila i podigla razinu osviještenosti sebe u odnosu na 
djecu. 

 Ponovila sam i prisjetila se stvari koje sam znala, ali zaboravila. Osvijestila neke nove. 

 Osjećam se ohrabreno i motivirano za primjenu sadržaja. Koraci u postavljanju granica 
dugoročno donose plodove. 

 Podsjećanje na stečeno znanje, ali i konkretne korake do postavljanja granica i uspjeha. 

 U direktnom radu s djecom, primjenjivo je u svakodnevnim situacijama. 

 Konkretna i jednostavna metoda u postavljanju granica, potvrđivanje naučenog znanja. 

 Motivacija za sve buduće situacije, alati kako postupati u konkretnim situacijama. Hvala!  
 
3. OPĆA PROCJENA RADIONICE I OSOBNOG SUDJELOVANJA 
 

 Prosječna ocjena 

Kako procjenjujete radionicu u cjelini? 5 

Da li je program ispunio Vaša očekivanja? 4,9 

Koliko ste zadovoljni 
organizacijom radionice? 

5 

Atmosfera u grupi bila je: 5 

Procijenite svoje zadovoljstvo 
sudjelovanjem u radionici 

4,7 

 
 


