Hrvatsko psihološko društvo
Lavoslava Švarca 20
10 000 Zagreb
Mob: 091 231 2733
Faks: 01 231 1912
www.psihologija.hr
hpd@psihologija.hr

Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa u Splitu u suradnji s Američkim
psihološkim društvom – Uredom za prevenciju nasilja, organiziraju edukaciju:

ACT program – Podrška sigurnom odrastanju djece

Mjesto održavanja: Split, Osnovna škola Visoka, Vrh Visoke 32

Kome je edukacija namijenjena?
Program je višekratno evaluiran i uspoređivan s drugim programima za roditelje. Komparativne studije su
pokazale da ACT program pokazuje dugoročno uspješne ishode, a moguće ga je dijelom ili u cijelosti
integrirati u druge programe. Mogu ga primjenjivati stručnjaci različitih profila koji se bave roditeljstvom i
rade sa djecom, roditeljima i obiteljima (psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, učitelji, odgajatelji…). Po
završetku ovog edukacijskog treninga polaznici će dobiti certifikat za ACT facilitatora.

Izvoditeljice:
Američko psihološko društvo predložilo je da Hrvatsko psihološko društvo preuzme ulogu koordinacijskog
tijela za provođenje edukacije stručnjaka različitih profila za daljnju primjenu ACT programa u Hrvatskoj.
Edukaciju u trajanju od 16 sati za HPD provode licencirani stručnjaci:

Kamea Jaman,
prof.psih., certificirani
ACT facilitator i
koordinator, pročelnica
Sekcije za razvojnu
psihologiju rane i
predškolske dobi HPD-a

Dubravka Svilar
Blažinić, prof psih.,
sveučilišni spec.
obiteljske medijacije,
certificirani ACT
facilitator i koordinator,
dopročelnica Sekcije za
obitelj, brak i
partnerstvo HPD-a

Ishodi učenja koji se stječu uspješnim završetkom edukacije:
Po završetku edukacije polaznici će:
 osvijestiti važnost rada na preventivnom programu s roditeljima
 osvijestiti svoju motivaciju za rad s grupom roditelja
 naučiti kako biti refleksivan u radu s roditeljima
 znati kako podučiti roditelje o tome što djeca mogu učiniti i razumjeti u različitoj dobi
 znati kako podučiti roditelje o tome kako se djecu uključuje u nasilje i zlostavljanje, te koje su
posljedice
 znati kako podučiti roditelje da razumiju i kontrolirati ljutnju,
 znati kako podučiti roditelje o rješavanju konflikta na pozitivan način,
 znati kako podučiti roditelje o korištenju provjerenih disciplinskih metoda
 znati kako podučiti roditelje smanjivanju utjecaja elektroničkih medija na djecu te da roditelji mogu
biti najbolji učitelji, zaštitnici i odvjetnici svojoj djeci.
 znati kako komunicirati i izvještavati o rezultatima edukacije grupe roditelja i radu sa skupinom
roditelja te im pružiti daljnju podršku
 moći statistički obraditi dobivene rezultate u radu s grupom roditelja

Prijava i termini edukacije
Edukacija će se održati u Splitu, u petak 06.10.2017. od 16 do 19:30 sati i u subotu, 07.10.2017. od 09 do
17:30 sati. Mjesto održavanja edukacije: Split, Osnovna škola Visoka, Vrh Visoke 32.
Prijavni list potrebno je dostaviti na mail: hpd@psihologija.hr.
Polaznici će dobiti cjelovite materijale za buduće provođenje programa.

ACT EDUKACIJA ZA PROVODITELJE PROGRAMA – PLAN RADA

Petak, 06.10.2017.





Predstavljanje i opće informacije
Predstavljanje rada, opis edukacije
Pre-evaluacija
Generalni pregled ACT Programa

16:00 – 17:30



Pauza

17:30 -17:45





Pregled ACT kompleta
Upoznavanje sa kurikulumom programa
Koncepti motivacije i promjene

17:45-19:30

Subota, 07.10.2017.




Sastanak prije početka programa
Radionica 1: Djetetov razvoj
Radionica 2: Utjecaj nasilja na dijete

09:00 –10:30



Pauza

10:30 -10:45




Radionica 3: Kako sa ljutnjom kod odraslih?
Radionica 4: Pomaganje ljutitom djetetu

10:45 –12:00



Pauza

12:00 – 12:30




Radionica 5: Djeca i elektronski mediji
Radionica 6: Disciplina i stilovi roditeljstva

12:30 – 13:45



Pauza

13:45 – 14:00




Radionica 7: Disciplina za pozitivno ponašanje
Radionica 8: Ponesite ACT program sa sobom

14:00 – 15:30



Pauza

15:30 – 15:45








Uvođenje i primjena ACT Programa
Debriefing
Proces certificiranja ACT provoditelja
Post-evaluacija edukacije
Podjela certifikata
Zatvaranje

15:45 – 17:30

