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L E T A K  P R I P R E M I L A

kako znati jesmo li

odabrali dobru

intervenciju za dijete?

Stručnjak s kojim radimo odredio
je točne i konkretne ciljeve za moje
dijete, imamo plan rada

Moje dijete napreduje otkako je
uključeno u intervenciju

Bartola Kašića 25
20236 Mokošica

Moje dijete se na intervenciji
osjeća dobro, nepoželjna
ponašanja se smanjuju otkad je
uključeno u intervenciju

JA, kao roditelj vjerujem stručnjaku

Moje dijete ima vremena za spontanu
igru u danu, nije uključeno kod
previše stručnjaka

Da bismo djetetu
pomogli, 

moramo mu pružiti
okruženje 

koje će mu omogućiti da
se slobodno razvija. 
- Maria Montessori



najčešće su zasnovane na
bihevioralnim principima
(npr. ABA)
 podučavaju se u prirodnoj
okolini, u prirodnim
uvjetima
roditelji su aktivno uključeni
u njeno provođenje
imaju točno određene
ciljeve, plan rada
ciljevi su primjenjivi i korisni
za dijete kod kuće i u
drugim okolinama
 napredak djeteta se može
mjeriti
stručnjaci koji provode ove
intervencije su pod
supervizijom

 

Izazovi
roditelja
djece s

teškoćama
premal broj dostupnih usluga
dijagnostike, mjernih
instrumenata i educiranih
stručnjaka - ne postoji
standardizirani postupak
procjene teškoće
manjak standardizirane
procjene rezultira manjkom
standardiziranih i znanstvenih
intervencijskih postupaka
u svijetu i  kod nas sve je više
intervencijskih pristupa koji
nisu znanstveno utemeljeni, a
potencijalno su i ŠTETNI za
djecu s teškoćama u razvoju

znanstveno utemeljene

intervencije

znanstveno neutemeljene

intervencije

Čak i ako neke intervencije nisu
znastveno dokazane ne znači da iz njih
ne možemo uzeti elemente koji mogu

doprinijeti napretku djeteta.

 

Dobro se raspitati i istražiti, Neke su
intervencije znanstveno dokazane za

pojedine teškoće, dok za druge teškoće
ne postoje znanstveno utemeljeni dokazi

da djeluju npr. hipoterapija je
znanstveno utemeljena za motoričke
teškoće, dok za poremećaj iz spektra

autizma nije.

Intervencije koje koriste bilo
koji oblik fizičke kazne 

spadaju pod znanstveno
neutemeljene intervencije kao i

pod štetne intervencije!


