
 
 

 

 

POZIV NA SEMINAR 

„Sretno dijete - program za osobni i socijalni razvoj u školi“ 

21. i 22.2.2023. u Zagrebu 

OPIS EDUKACIJE 

Edukacija je namijenjena stručnim suradnicama i suradnicima, razrednicima, voditeljicama školskih 
preventivnih programa i izvannastavnih aktivnosti, ali i svima zainteresiranima za dobrobit i mentalno 
zdravlje djece u školi. 

Cilj seminara „Sretno dijete“ je usvojiti kompetencije za kreiranje obrazovnog okruženja i procesa 
usmjerenih na dobrobit djeteta i njegov socio-emocionalni razvoj, kao i znanja potrebna za poučavanje 
osobnih i socijalnih kompetencija. 

Kako stvoriti školsku sredinu u kojoj je svako dijete prihvaćeno i uspješno, gdje ima jednake mogućnosti 
za postignuće i zdrav socio-emocionalni razvoj? Kako podržati razvoj dječjeg samopoštovanja i 
samopouzdanja? Kako na vrijeme prepoznati emocionalne poteškoće i probleme ponašanja kod djece? 
Kako aktivno graditi i njegovati iskustva brižnosti, zajedništva i pripadanja? 

Kroz dvodnevni program, stručnjaci iz područja psihologije i pedagogije upoznat će vas s najnovijim 
spoznajama o zdravom i uspješnom socio-emocionalnom razvoju djece i mladih, kao i činiteljima dobrobiti i 
zadovoljstva učitelja. 

Naučit ćete prepoznati rane znakove koji upućuju na moguće probleme učenika i pristupe koji pomažu u 
komunikaciji. Steći ćete dodatne vještine i znanja koja će vam pomoći u pripremi i obradi raznih 
pedagoških, psiholoških, pa i „osjetljivih“ tema s učenicima. Također ćete osvijestiti vlastite načine 
izgradnje odnosa s učenicima te načine stvaranja okružja kvalitetnog učenja i suradnje. 



 

PAKET ZA SUDIONICE I SUDIONIKE 
 

Sudionici dobivaju Potvrdu o stručnom 
usavršavanju i dvije publikacije za primjenu 
projekta u školi: 

 zbirku radionica „Sretno dijete“ i 

 udžbenik Od srca do srca.  
 

 
 
 
 
Tijekom oba dana edukacije osigurani su ručak i osvježenja. 
 
 
 

VODITELJICE SEMINARA „SRETNO DIJETE“ 
 

 

 
VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA: 

21. i 22.2.2023. (9:30 – 15:00 oba dana) u Zagrebu, lokacija će naknadno biti objavljena. 
 

KOTIZACIJA: 99,54 € // 750,00 kn + PDV (ukupno 124,43 € // 937,50 kn) 

PRIJAVA: 

Prijaviti se možete OVDJE. 

Kontakt: mnekic@fso.hr 

Ana Munivrana mag. psych, voditeljica programa „Razvoj osobnih i socijalnih kompetencija“, 
voditeljica projekata „Sretno dijete“ i „Škole podrške“ u Forumu. Od 2001. godine radi u 
područjima kliničke, organizacijske i obrazovne psihologije te upravljanja projektima. 
Koautorica Forumovih priručnika „Od srca do srca – komunikacijski modeli kao alat u 
medijaciji“, „Možemo to riješiti! Razumijevanje i upravljanje sukobima“, „Glas djece: stvaranje 
prostora i pokretanje promjena“, „Protresi!“. Višegodišnje iskustvo psihologijskog savjetovanja i 
dijagnostike (Hrabri telefon, Poliklinika za zaštitu djece) te selekcije kadrova (Electus d.o.o.). 
Polazila je edukaciju iz Gestalt psihoterapije. Od 2021. godine Izvršna direktorica Foruma za 
slobodu odgoja. 

 
 
Višnja Pavlović M.A. Dječjih studija, voditeljica je programa „Volontiranje i aktivno 
građanstvo u obrazovanju“ u FSO-u. Diplomirala „Rad s mladima u zajednici“ 
(Sveučilište u Jönköpingu, Švedska) i magistrirala Dječje studije na Sveučilištu u 
Linköpingu, Švedska. Radila je u različitim organizacijama civilnoga društva (Proni – 
Institut za socijalnu edukaciju, Volonterski centar Zagreb, Krijesnica – udruga za 
podršku obiteljima suočenim s malignim bolestima, itd.) i stekla značajno iskustvo na 
područjima grupnog rada s mladim ljudima, volonterskog menadžmenta te rada s 
ranjivim skupinama. Kroz edukaciju iz Gestalt psihoterapije razvija savjetodavne i 
terapeutske vještine.. 

 

https://forms.gle/sxPxq14vcCh9Ec5KA

