
Organizatorji:

 �JAVNI�ZAVOD�ZA�KULTURO�IN�MLADINO�
MEDVODE�v�sodelovanju�z�Društvom�veselih�
umetnikov

 �Asociatia�Psihologilor�Profesionisti�din�Romania

 �The�Early�Intensive�Holistic�Therapy�Center�for��
The�Autistic�Child�and�His�Family�-��
Piatra�Neamt,�Romania

Igralna�terapija�temelji�na�predpostavki,�da�je�igra�
otrokov�najnaravnejši�način�komunikacije;�igrače�
so�njegove�besede�in�igralna�dejanja�njegov�jezik.�
Na� osnovi� igre,� ki� je� spontana� in� osvobojena�
zunanjih� nagrad,� otrok� simbolično� izraža�
lastno� doživljanje� sveta.� Tako� vsaj� v� določeni�
meri�že�presega�raven�svojega�vsakodnevnega�
delovanja,� v�prijetni� interakciji� s�kompetentnim�
igralnim�partnerjem�(tj.�terapevtom�ali�staršem)�
pa�lahko�še�bolj�napreduje.

Prisrčno vabljeni na  
seminar z naslovom

WHOLE PIECES OF SOuL  

HolISTIČnI PrISToP 
K AVTIZMU: Predstavitev 

igralne terapije za predšolske

in mlajše šolske otroke

16.–17. 5. 2015, JEDRO MEDVODE 
VSTOP PROST!



KDO?
Osrednja predavateljica bo klinična psihologinja in 
psihoterapevtka Sînziana Burcea, vodja strokovnega 
tima psihoterapevtov Being MySelf Team, ki se 
zgledujejo po adlerjanskem psihoterapevtskem 
pristopu.

Sînziana Burcea je priznana strokovnjakinja s področja 
otroške psihologije in prihaja iz Romunije. Stara je 38 
let in ima bogate izkušnje pri delu z otroki in družinami, 
ki se soočajo z avtizmom. Kot klinična psihologinja 
in psihoterapevtka se je dodatno izpopolnjevala tudi 
v nevrolingvističnem programiranju ter partnerski in 
družinski terapiji. Leta 2009 je ustanovila “The Early 
Intensive Holistic Therapy Center for The Autistic 
Child and His Family” ter razvila svojstven terapevtski 
program, ki omogoča zgodnjo in intenzivno obravnavo 
otrok z avtizmom.



KDAJ?
Seminar bo potekal med vikendom, 16. in 17. maja 
2015; predvidoma od 9:00 do 17:30.

KJE?
V prostorih Kluba Jedro Medvode (Cesta ob Sori 15)

ZA KOGA?
Seminar je namenjen STARŠEM, psihologom in 
specialnim pedagogom, psihoterapevtom, socialnim 
delavcem, pediatrom in pedopsihiatrom, učiteljem in 
vzgojiteljem, študentom  omenjenih študijskih smeri 
in vsem drugim, ki se kakorkoli srečujete z avtizmom.

Skozi HOLISTIČNO PERSPEKTIVO, ki otroka osvetljuje 
kot CELOTO in ne zgolj kot nabor posameznih 
simptomov, se boste udeleženci seminarja seznanili 
z zgodnjimi znaki avtizma, ki jih lahko prepoznamo 
že v prvem letu otrokovega življenja, s poglavitnimi 
principi družinske in igralne terapije ter z učinkovitimi 
tehnikami zgodnje terapevtske obravnave, ki jih je 
mogoče izvajati tudi doma.

ZAKAJ SEMINAR?
V zadnjih šestih letih, odkar je Sînziana Burcea 
stopila na samostojno poklicno pot, je s svojim 
timom obravnavala 47 družin, tudi prvi dve družini 
iz Slovenije. Od tod zamisel, da bi organizirali kratek 
predstavitveni seminar in priskočili na pomoč vsem 
tistim, ki se sprašujete, kako bi otrokom z avtizmom 
lahko učinkovito pomagali na osnovi njim prijetne 
igralne terapije, v družinskem okolju in pod strokovnim 
vodstvom.



VeČ o obrAVnAVI?
“The Early Intensive Holistic Therapy Center for 
The Autistic Child and His Family” ne govori zgolj 
o otroku, temveč o družini s posebnimi potrebami. 
Slednjo prepoznava kot zaokroženo celoto, v katero 
je otrok močno vpet in z njo neločljivo povezan. 
Prav zato je potrebno pri delu z njim vedno tesno 
sodelovati tudi s starši.

Bistvo holističnega 
pristopa, ki mu 
sledijo v omenjenem 
terapevtskem  centru, 
se ne skriva v 
nenehnem boju z 
avtističnimi simptomi 
in poskusih njihovega 

neposrednega odpravljanja. Holistična perspektiva 
simptome razlaga predvsem kot pomembna vodila 
pri oblikovanju terapevtskega procesa, ki nam 
pomagajo razumeti, česa specifičnemu otroku z 
avtizmom najbolj primanjkuje in kaj potrebuje.

Igralna terapija ponuja nedirektivno in tolerantno 
okolje, ki otroka z avtizmom ne skuša “popraviti”, 
temveč ga postopoma vodi do boljšega razumevanja 
medosebnih odnosov in sveta. V takšnem okolju 
se otrok počuti sprejetega in ljubljenega. Ker se 
samopodoba razvija na osnovi tega, kako nas 
doživljajo in se do nas vedejo drugi, je spodbudno 
okolje bistvenega pomena za to, da lahko razvijemo 
pozitivno samopodobo in z njo povezana občutja 
lastne kompetentnosti. Žal se pogosto dogaja, da 
otroci z avtizmom izkušajo ponavljajoče neuspehe 
pri poizkusih vključevanja v medosebne odnose in 
v prizadevanjih po izpolnjevanju pričakovanj drugih. 
Prav zaradi tega pogosto razvijejo močan občutek 
inferiornosti in zelo nizko samopodobo. Pozitivne 
izkušnje vključevanja v socialne interakcije, ki jih 
imajo priložnost izkusiti tekom igralne terapije, so 
zato zanje še posebej pomembne. 



KAKŠEN JE PREDVIDEN DNEVNI RED?
Sobota, 16. maj 2015

09:00 Predstavitev strokovnega tima Sînziane Burcea in 
njihovega delovanja 

10:00 Avtizem z različnih perspektiv in zgodnji opozorilni znaki 
(tudi video predstavitev)

11.00 Odmor

11:30 Holistični pristop k problematiki otrok z avtizmom (tudi 
video predstavitev)

12:30 Vprašanja udeležencev seminarja

13:00 Odmor za kosilo

14:00 Tehnike intenzivne zgodnje obravnave: Skozi igro do 
razumevanja sveta (tudi video predstavitev)

15:30 Odmor

16:00 Čustvovanje otrok z avtizmom: Čustva in prilagoditveni 
proces (tudi video predstavitev)

17:00 Zaključna diskusija

17:30 Zaključek prvega dne

Nedelja, 17. maj 2015

09:00 Otroci z avtizmom in družinsko okolje:  
Skrita moč družine

10:00 Togotni izbruhi (meltdowns) in zapiranje vase 
(shutdowns): Soočanje z odporom v terapevtskem 
procesu

11:00 Odmor

11:30 Omejeni, ponavljajoči se in stereotipni vzorci vedenja: 
Kako skozi igro razmišljati ustvarjalno ter spodbujati 
fleksibilno in prilagojeno vedenje

12:30 Vprašanja udeležencev seminarja

13:00 Odmor za kosilo

14:00 Izhodišča terapevtskega procesa po Wesu Wingettu: 
spoštovanje, pravila, rutina, pravice in dolžnosti 

15:30 Odmor

16:00 Praktična vaja: Delo po skupinah

17:00 Zaključna diskusija

17:30 Zaključek seminarja

KJE SE PRIJAVIM?
Vstop prost. Seminar bo potekal v angleškem jeziku.
Več informacij o projektu in obvezna predhodna  
prijava na: seminar.avtizem@gmail.com
Prijave zbiramo do 10. 5. 2015.
Ne oklevajte in se nam pridružite! Pričakujemo vas :-)


